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Dones, humor
i feminismes
«Les dones no fan gràcia». «Aquesta noia no m’agrada com
a còmica, però està molt bona». «Per ser una tia, ets bastant
graciosa».
Qui no ha sentit mai comentaris així? Podríem teoritzar durant hores, incidir en fets com ara que a les dones ens eduquen per ser correctes i responsables, però mai espontànies
ni gracioses. Podríem criticar que l’humor s’ha desenvolupat
sempre des d’un codi masculí (i masclista) que ha determinat
el constructe actual. Fins i tot podríem qüestionar-nos tots els
relats humorístics que es fan des d’una posició de privilegi.

Les dades contingudes en aquest programa són correctes el 20 d’abril
del 2022. Podeu consultar-ne els possibles canvis o modificacions a:
barcelona.cat/santandreu
Moltes activitats són amb inscripció prèvia. Consulteu els webs
dels equipaments, barcelona.cat/santandreu o les nostres xarxes.

I així ho farem en aquesta edició del Calidoscopi Cultural,
cicle que ens permetrà revisar tot el que coneixíem i reivindicar la necessària evolució de l’escena de l’humor actual. A
través de la figura d’algunes de les còmiques més destacades,
convertirem cada racó del districte de Sant Andreu en un
escenari divers i de proximitat per conèixer, per aprendre
i, sobretot, per riure (riure moltíssim) des d’un codi fet per
dones i amb perspectiva feminista.
Benvingudes a la programació del Calidoscopi Cultural 2022!

DistricteSantAndreu
@bcn_santandreu
@districtesantandreu

Ana Polo
Comissària

Acte d’obertura del cicle

04/05

OYE POLO en viu
des de la Trinitat Vella!
Un podcast d’Oye Sherman (Maria Rovira) i Ana Polo a Radio Primavera Sound
Amb Maria Rovira i Ana Polo
Lloc: Centre de Vida Comunitària (accés per Via Favència, 399)
Com arribar-hi: metro L1, parada Trinitat Vella
Horari: 19 h
Organitza: Districte de Sant Andreu
Vine a gaudir de la gravació en directe
del pòdcast Oye Polo des del Centre de
Vida Comunitària de la Trinitat Vella.
El pòdcast que el The New York Times ha
definit com «una hora de turra a càrrec
de dues paies que estarien facturant
dotze mil euros al mes si el món fos
un lloc just». De veritat. The New York
Times.

Què ha passat aquest mes? Què va
passar fa una dècada però que ens ve
de gust comentar avui perquè sí? Qui
ha fet mèrits per ser assenyalat com a
individu involutiu, o, el que és el mateix,
qui són els guardonats als premis Bertín?
Benvingut sigui tothom. Gràcies per
venir. Tot anirà bé.
Cal inscripció prèvia:
barcelona.cat/santandreu

04/05

10/05

Narració de conte amb escenficació

Taller monogràfic per a dones

A càrrec de Mon Mas
Lloc: Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra
Horari: 17.30 h
Organitza: Biblioteca Ignasi IglésiasCan Fabra

Organitza: Centre Cívic Can Clariana
Cultural

Llibres a escena. Improfeminismes
Centre Cívic Can Clariana Cultural
Temps d’un botó. Lloc:
Horari: 19 h

Caixes plenes de records, de botons
i de temps. Tic-tac tic-tac. Històries
d’un veïnat, de vides cosides, costums i
manies. Cus que cus. Un arbre, un edifici
i una ciutat, on viure bé, sense fer malbé.
Edat: + 4 anys

07/05
Teatre musical

De 9 a 5
Lloc: Centre Cívic Can Clariana Cultural
Horari: 12 h i 18 h
Organitza: Centre Cívic Can Clariana
Cultural i T-Sentit
Muntatge basat en el musical “9 to 5”
amb peces de Dolly Parton i a càrrec del
grup de teatre T-Sentit, sorgit de les dues
edicions d’“El Musical del Barri” de Can
Clariana i format per veïns i veïnes del
Congrés-Indians. Una comèdia musical
reivindicativa i vital en què les dones es
fan fortes i troben el seu lloc per poder
dir-hi la seva ben alt!
Cal inscripció prèvia.
Taquilla inversa.

Un petit apropament a la improvisació
teatral i l’humor com a eina per treballar
diferents aspectes que ens inquieten
o ens interessen. Quantes maneres
d’afrontar el feminisme podem trobar en
una classe? Descobrim-ho!
A càrrec de Sandra Sas.
*Aclariment: aquest taller monogràfic
forma part d’un petit cicle que es durà
a terme als equipaments del CongrésIndians. A part d’aquest taller, se n’oferirà
un altre al Casal de Barri i un altre al
Canòdrom. Les persones assistents a
tots tres tallers tindran entrada gratuïta
a l’espectacle Improderadas Club, que
tindrà lloc el dissabte 4 de juny a les 18 h
al Centre Cívic Can Clariana Cultural.
Cal inscripció prèvia.

11/05
Taller de mems amb Proyecto UNA

Antifeixisme
cuqui

Lloc: Canòdrom-Ateneu d’Innovació
Digital i Democràtica
Horari: 17.30 h
Organitza: Canòdrom-Ateneu
d’Innovació Digital i Democràtica

Internet ens dona llibertat per crear,
compartir, conèixer i expressar-nos tal
com som. Però cada vegada ressonen
més els discursos d’odi i les violències
cap a dones, persones de la comunitat
LGTBI i amb cossos no normatius. Per
sort, per contrarestar-ho, sempre ens
quedaran els mems. Com contestar o
reaccionar davant d’un atac? En aquest
taller amb Proyecto UNA dotem de les
eines necessàries per aixafar la guitarra
als discursos d’odi i als trols. A partir de
l’humor i el treball col·lectiu, aprendrem
a riure ben fort des de la barricada.
*Aclariment: aquest taller monogràfic
forma part d’un petit cicle que es durà a
terme als equipaments del Congrés-Indians.
A part d’aquest taller, se n’oferirà un altre
al Casal de Barri i un altre al Canòdrom.
Les persones assistents a tots tres tallers
tindran entrada gratuïta a l’espectacle
Improderadas Club, que tindrà lloc dissabte
4 de juny a les 18 h a Can Clariana.
Cal inscripció prèvia.

13/05
Espectacle de narració

De fades,
fetilleres
i heroïnes
Lloc: Biblioteca Bon Pastor
Horari: 18.30 h
Organitza: Biblioteca Bon Pastor
Un recorregut per la història de la
humanitat amb perspectiva femenina:
analitzarem el camí darrere les
empremtes de dones que trepitgen fort,
descalces, amb xancletes, vambes o
sabates de taló. Contes màgics, perversos,
poètics, quotidians, que ens parlen de
fades, fetilleres i heroïnes de tots els
temps, però això sí, amb molt d’humor.
A càrrec de Merche Ochoa.

Teatre

Elles
Cosas de chicas
Lloc: Centre Cívic Sant Andreu
Horari: 19 h
Organitza: Districte de Sant Andreu
Per què triguen tant les dones quan van
al lavabo? De què parlen les dones quan
estan soles? Què passa després del “i
van ser feliços i van menjar anissos”?
Com podem saber si és consentit o sense
sentit?
Totes aquestes grans preguntes de la
humanitat veuran la seva resposta a
ELLES, la comèdia més irreverent i
feminista que s’ha fet mai! ELLES faran
un repàs dels clixés de gènere i treure
a escena, sense pèls a la llengua, tots
aquells temes femenins de què ningú
parla… Però no patiu, que l’humor no hi
entén de sexes i aquesta obra és tan per
a ELLES com per a ELLS.
Cal inscripció prèvia.

Concert

Las Opinólogas:
Divinas y
Encontradas
Lloc: Centre Cívic Trinitat Vella
(Espai Foradada)
Horari: 20 h
Organitza: Centre Cívic Trinitat Vella
Las Opinólogas és una banda femenina
en clau d’humor feminista i disbauxa en
què quatre dones mil·lennistes aborden
temàtiques d’actualitat des d’un punt de
vista personal amb un repertori original
influenciat pel flamenc, el jazz i la música
urbana. Són, en definitiva, “folklòriques
engolides per la vida moderna”.
Cal inscripció prèvia.

14/05
Teatre musical

De 9 a 5
Lloc: Centre Cívic Can Clariana Cultural
Horari: 12 h i 18 h
Organitza: Centre Cívic Can Clariana
Cultural i T-Sentit
Muntatge basat en el musical “9 to 5”
amb peces de Dolly Parton i a càrrec del
grup de teatre T-Sentit, sorgit de les dues
edicions d’“El Musical del Barri” de Can
Clariana i format per veïns i veïnes del
Congrés-Indians. Una comèdia musical
reivindicativa i vital en què les dones es
fan fortes i troben el seu lloc per poder
dir-hi la seva ben alt!
Cal inscripció prèvia.
Taquilla inversa.

18/05
Xerrada

Dona, humor
i emprenedoria
Lloc: Casal de Barri Congrés-Indians
Horari: 19.30 h
Organitza: Casal de Barri
Congrés-Indians
En aquesta xerrada, l’Angie Rosales,
fundadora de Pallapupas Pallassos
d’Hospital, ens explicarà com ha estat la
seva lluita per humanitzar la salut des
de fa més de dues dècades i analitzarà
la necessitat de riure per millorar la
salut emocional. Pallapupas Pallassos
d’Hospital és una associació sense ànim
de lucre fundada l’any 2000 que treballa
en estreta col·laboració amb el personal
sanitari amb l’objectiu de millorar l’estat
emocional de pacients pediàtrics i adults,
familiars i personal sanitari, a través de
l’humor en l’àmbit hospitalari.
Cal inscripció prèvia.

18/05

19/05

Pòdcast en directe

Xerrada

El nou paradigma
amb Natza Farré i Judit Martín
Lloc: Casal de Barri Torre de la Sagrera (sala d’actes)
Horari: 20 h
Organitza: Districte de Sant Andreu
“El nou paradigma” és un pòdcast que
pretén, essencialment, distreure les
persones que el fan. La Natza Farré i
la Judit Martín. Si després distreu les
persones que l’escolten, BÉ. En aquest
pòdcast no es pronuncia la paraula
pòdcast perquè costa molt de pronunciar.

Essencialment parlem del que no som i
del que no en tenim ni idea. A veure si
a aquestes alçades hem d’anar donant
explicacions al personal. La resposta és
No.
Cal inscripció prèvia.

Humor i venjança
Lloc: Centre Cívic Navas
Horari: 18.30 h
Organitza: Centre Cívic Navas
Una xerrada amb Rocío Quillahuaman
sobre com convertir l’odi i les ànsies de
venjança en humor.
Rocío Quillahuaman fa animacions des
de fa gairebé quatre anys sobre gent que
li cau malament. Ha aconseguit convertir
la seva ràbia i ànsies de venjança en una
cosa creativa que tant li serveix de catarsi
com per desenvolupar les seves idees. En
aquesta xerrada parlarà sobre com es va
originar tot, el seu procés creatiu, com
concep la creativitat i com ha trobat la
manera de riure’s de la seva angoixa de
viure.
Cal inscripció prèvia.

Teatre participatiu

Las Fritas:
humor feminista
Lloc: Centre Cívic Bon Pastor
Horari: 18.30 h
Organitza: Centre Cívic Bon Pastor
Petit espectacle resultat del taller de
teatre fet amb joves del Bon Pastor. A
càrrec de la Cia. Las Fritas i amb la
col·laboració de la Xarxa Jove Bon Pastor.
Cal inscripció prèvia.

19/05

20/05

21/05

Teatre cabaret

Monòleg

Taller de clown

Lloc: Centre Cívic Baró de Viver
(sala d’actes)
Horari: 19 h
Organitza: Centre Cívic Baró de Viver

Lloc: Casal de Barri Congrés-Indians
Horari: 10 h a 14 h
Organitza: Casal de Barri
Congrés-Indians

Monòleg d’humor amb Romina Cocca
i Irene Meneguzzi. Dues dones, dues
argentines, dues actrius a la recerca d’una
crítica àcida, intel·ligent i propera en clau
d’humor.

L’àmbit privat al qual se’ns ha confinat
històricament a les dones està menys
valorat socialment. Les emocions, la feina
domèstica, la criança, la cura de les altres
persones i altres referents culturalment
femenins són injustament menyspreats
en relació amb el tractament que reben
les qüestions públiques. La proposta
d’aquest taller és, precisament, tallar
l’estímul emocional que impliquen les
tensions i l’estrès, descarregant-les en
forma de riure.

El Chou de
Las Glorias
Cabareteras
Lloc: Centre Cívic Trinitat Vella
Horari: 19.30 h
Organitza: Districte de Sant Andreu
Las Glorias comencen el seu espectacle
parlant amb el públic. “Esto no es el
chou, ¡es un conocerse!”, i amb aquest
punt de partida i mesurant el públic
que tenen davant van improvisant i
embastant el que serà la pròxima hora i
escaig d’espectacle.
Combinen números musicals en els quals
canten en directe i ballen, en la mesura
que els seus cossos els ho permeten,
amb improvisació i escenes teatrals per
explicar les seves vivències. També fan
algun descans al mateix escenari perquè
elles estan treballant i tenen dret a
agafar-se un moment per seure i parlar
de les seves coses.
Cal inscripció prèvia.

Forasteras

Cal inscripció prèvia.

En clau de dona

A càrrec de Lindes Farré, clown de
Pallapupas Pallassos d’Hospital.
Cal inscripció prèvia.
*Aclariment: aquest taller monogràfic
forma part d’un petit cicle que es durà
a terme als equipaments del CongrésIndians. A part d’aquest taller, se n’oferirà
un altre a Can Clariana Cultural i un altre
al Canòdrom. Les persones assistents a
tots tres tallers tindran entrada gratuïta
a l’espectacle Improderadas Club, que
tindrà lloc dissabte 4 de juny a les 19
hores al Centre Cívic Can Clariana
Cultural.

21/05
Teatre cabaret

Assassines
Lloc: Centre Cívic Can Clariana Cultural
Horari: 18 h
Organitza: Centre Cívic Can Clariana
Cultural

Un recorregut per la història de la
humanitat amb perspectiva femenina:
analitzarem el camí darrere les
empremtes de dones que trepitgen fort,
descalces, amb xancletes, vambes o
sabates de taló. Contes màgics, perversos,
poètics, quotidians, que ens parlen de
fades, fetilleres i heroïnes de tots els
temps, però això sí, amb molt d’humor.
Espectacle de contes per a adults a càrrec
d’El Rinclowncito.

Assassines ens parla d’un món de dones,
del món de les dones d’avui en dia i
de com s’ha arribat fins al moment
actual. L’obra, que formalment és una
comèdia-cabaret, ens exposa els trets més
característics de la feminitat actual, tot
qüestionant-los i disseccionant-los fins al
punt en què l’anàlisi perd sentit. Tot això
enmig de cançons, monòlegs, assassinats
i bosses de Louis Vuitton.

Cal inscripció prèvia.

A càrrec de La Flor Innata.

Lloc: Biblioteca Trinitat Vella-J. Barbero
Horari: 18.30 h
Organitza: Biblioteca Trinitat VellaJ. Barbero

Cal inscripció prèvia.
Preu: 3,5 €.

Espectacle de narració

De fades,
fetilleres
i heroïnes
Lloc: Casal de Barri Torre de La Sagrera
Horari: 19 h
Organitza: Casal de Barri
Torre de La Sagrera.

23/05
Espectacle d’improvisació

Impro Show

Et proposem un espectacle diferent i
únic a cada funció, en què les persones
assistents tenen molt a aportar, ja
que sortim sense guió i necessitem
suggeriments de tot tipus, que utilitzarem
per anar teixint les nostres històries
damunt de l’escenari.
Un espectacle de tu a tu, en què ens
posarem en situacions arriscades, però,
passi el que passi, serà una nit de riure i
diversió.
Planeta Impro compta amb més de
10 espectacles d’improvisació, 5.000
funcions i de dos milions d’espectadors
que fa que siguin la companyia
d’espectacle d’improvisació teatral
pionera de Catalunya.
Cal inscripció prèvia.

26/05
Monòleg

Humor negra
Lloc: Centre Cívic La Sagrera
Horari: 18.30 h
Organitza: Districte de Sant Andreu
Amb una mirada honesta, l’Asaari
Bibang comparteix en aquest monòleg
el periple d’una nena des que surt de
Guinea Equatorial i arriba a l’Hospitalet
de Llobregat, fins que es converteix en
actriu, monologuista i columnista.
Ens parlarà, a través de les seves
experiències i amb molt d’humor, sobre
la immigració, el racisme, el xoc cultural
i la hipersexualització i cosificació
de les dones negres, trencant clixés i
estereotips.
Cal inscripció prèvia.

27/05

28/05

30/05

03/06

Teatre

Jornada sobre humor

Taller

Stand up comedy

La posibilidad de
Lloc: Centre Cívic Bon Pastor
Horari: 19 h
Organitza: Centre Cívic Bon Pastor
Camila, una dona a prop dels quaranta
anys, soltera i sense fills, sent solitud. La
societat no està dissenyada per a qui no té
parella o una família, i això no li agrada.
Davant d’aquesta situació, pensa un pla
que li acabarà donant més d’un maldecap.
A càrrec d’Asomarse Producciones.
Cal inscripció prèvia.

Monòleg

Fem(hi) humor
Lloc: Espai Jove Garcilaso
Horari: 20 h
Organitza: Espai Jove Garcilaso
Monòleg de comèdia que convida a la
reflexió des de les experiències d’una
dona. Amb un to irònic, però també des de
l’amor, aquest monòleg convida a passar
una bona estona mentre ens qüestionem
si som conscients de la desigualtat latent
que seguim vivint homes i dones. Amb
les mateixes vivències de l’actriu i la seva
manera propera d’explicar les coses, que,
sense pretendre-ho, sempre ha estat una
mica còmica. A càrrec de Cris Codina.
Cal inscripció prèvia.

Rialles és femení
Llocs: Casal de Gent Gran Bascònia
i Auditori de la Biblioteca Ignasi IglésiasCan Fabra
Horari: a partir de les 11 h
Organitza: CGG Bascònia, CGG Mossèn
Clapés, SCE La Lira, Can Fontanet,
Recinte Fabra i Coats, Biblioteca Ignasi
Iglésias-Can Fabra, Fàbrica de Creació,
Centre Municipal de Cultura Popular de
Sant Andreu i CC Sant Andreu.
Diada organitzada per diferents serveis
i equipaments de Sant Andreu, amb
l’objectiu de visibilitzar l’humor fet per
dones des de diferents perspectives: les
arts escèniques, la música, la literatura,
la dansa, etc.

Matí, al Casal de Gent Gran Bascònia:
sessió familiar de contacontes a càrrec
d’Alba Millaruelo, espectacle de teatre
amateur (a càrrec del CGG Mossèn
Clapés), mostra de poesia, mostra de
monòlegs.

Tarda, a l’Auditori de Can Fabra:
cinefòrum amb Teleduca Educació i
Comunicació, mostra de teatre (a càrrec
del grup Somni’ts, teatre de La Lira),
actuació musical de Corrandes són
Corrandes.

Durant tot el dia:
mostra literària a càrrec de la Biblioteca
i exposició (a determinar)

Feminisme i
humor gràfic
amb La Prados
Lloc: Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra
Horari: 18 h
Organitza: Biblioteca Ignasi IglésiasCan Fabra
Una imatge val més que mil paraules: en
aquest taller trencarem els estereotips
de gènere a través de l’humorisme gràfic
de La Prados i el seu “humor cutre per a
gent intel·ligent”.
Cal inscripció prèvia.

31/05
Projecte intergeneracional

Taller de mems
amb jovent de
l’Espai Jove
Garcilaso
Lloc: Casal de Gent Gran La Palmera
Horari: 18 h
Organitza: Espai Jove Garcilaso i Casal
de Gent Gran La Palmera
Un grup de joves de l’Espai Jove Garcilaso
ensenyarà com fer mems a persones
grans del Casal de Gent Gran La Palmera.
Amb el resultat de les obres es farà una
exposició.
Cal inscripció prèvia.

Braves

Lloc: Centre Cívic Can Clariana Cultural
Horari: 19 h
Organitza: Centre Cívic Can Clariana
Cultural
Braves és un espectacle en què quatre
amigues de diferents edats s’uneixen
per dir el que els surt de la patata. Una
peça amb monòlegs de stand up comedy
en què tracten el feminisme de manera
transversal, quotidiana i desenfadada.
Abordant temes com la diversitat
afectiva, l’autoestima, l’apoderament,
la maternitat o la cosificació de la
dona, entre altres, a través del sentit de
l’humor.
A càrrec de Cia. Las Bravas
Espectacle amb entrada. Cal inscripció
prèvia. Preu: 3,5 €.

04/06

08/06

09/06

Impro teatral

Conversa homenatge

Micro obert

Improderadas
Club
Lloc: Centre Cívic Can Clariana Cultural
Horari: 18 h
Organitza: Centre Cívic Can Clariana
Cultural, Casal de Barri Congrés-Indians
i Canòdrom-Ateneu d’Innovació Digital i
Democràtica
La improvisació és l’art de crear
històries en el moment a partir de
petites premisses obtingudes del públic.
T’assegurem històries amb molt d’enginy
i et demanem disculpes per endavant
per si et trenques alguna costella de tant
riure. Aquesta vegada, tu decideixes i les
Improderades creen!
A càrrec de Improderadas.
Cal inscripció prèvia. Preu: 3,5 €.
*Aclariment: aquest espectacle serà
gratuït per a totes aquelles persones
que hagin assistit als tallers monogràfics
previs sobre humor i feminismes al Casal
de Barri Congrés-Indians, CanòdromAteneu d’Innovació Digital i Democràtica
i Centre Cívic Can Clariana Cultural.

Retrospectiva
Mary Santpere
Amb Mont Plans
Lloc: Centre Municipal de Cultura
Popular Can Galta
Horari: 18 h
Organitza: Districte de Sant Andreu
Repassarem la trajectòria de l’actriu,
vedet i humorista catalana Mary
Santpere, referent de la comèdia a tots els
mitjans (teatre, ràdio, cinema i televisió).
En aquesta trobada, i acompanyats
de l’actriu de La Cubana Mont Plans,
analitzarem les situacions viscudes per
les dones que, anys enrere, van decidir
dedicar-se a l’humor i homenatjarem
la figura emblemàtica de Santpere.
Conduirà l’acte el periodista José Moreno.
Activitat amb entrada lliure fins a
completar aforament.

Amb les humoristes
Irene Minovas
i Marta Bosch
Lloc: plaça de Ferran Reyes
Horari: 20 h
Organitza: Districte de Sant Andreu
Les humoristes Irene Minovas i Marta
Bosch ens engrescaran per pujar a
l’escenari a crear, improvisar, deixar-nos
anar i, en definitiva, fer humor. Si ets
aficionada, còmica o, senzillament, vols
atrevir-te a fer humor, aquesta és la teva
cita. Vine a la plaça de Ferran Reyes i
gaudeix amb totes les intervencions!

10/06

11/06

Concert

Taller d’expressió en clau de gènere

Las Opinólogas:
Divinas y Encontradas

Humor i riure
en moviment

Lloc: Centre Cívic La Sagrera “La Barraca”
Horari: 18.30 h
Organitza: Centre Cívic La Sagrera “La Barraca”

Lloc: Centre Cívic Sant Andreu
Horari: 11.30 h
Organitza: Centre Cívic Sant Andreu

Las Opinólogas és una banda femenina
en clau d’humor feminista i disbauxa en
què quatre dones mil·lennistes aborden
temàtiques d’actualitat des d’un punt
de vista personal amb un repertori

T’imagines que en menys de dues
hores poguessis viatjar per l’alegria,
l’espontaneïtat, la lleugeresa i el riure
perquè sí? Aquest viatge és possible
i l’únic equipatge que necessites ets
tu, amb les teves ganes de gaudir i de
passar-ho bé. T’hi animes?

original influenciat pel flamenc, el jazz
i la música urbana. Són, en definitiva,
“folklòriques engolides per la vida
moderna”.
Cal inscripció prèvia.

A càrrec de Sílvia López.
Cal inscripció prèvia.

15/06
Taller de teatre social

Humor feminista
Lloc: Casal de Gent Gran Bon Pastor/
Biblioteca Bon Pastor (a determinar)
Horari: 10 h
Sessions: 7 sessions (del 15 de juny
al 27 de juliol) de 10 a 11.30 h
Organitza: Escola de Salut Pública
i Casal de Gent Gran Bon Pastor
Taller de teatre social per a persones
grans vinculades a l’activitat de
Caminades de la Taula de Salut de Bon
Pastor. Enguany la temàtica d’aquesta
formació serà l’humor fet per dones i
amb perspectiva feminista.
Cal inscripció prèvia.

Xerrada

Humor: mestres
i mestresses,
amb Isabel Franc
Lloc: Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra
Horari: 18.30 h
Organitza: Districte de Sant Andreu
L’humor també és un espai que les dones
hem hagut de conquerir. Encara hem
de conviure amb la idea que “les dones
no tenim humor” i amb l’argument “per
això no hi ha dones humoristes” que,
suposadament, ho corrobora. Llàstima
que qui creu això no conegui a totes les
creadores d’humor silenciades al llarg
de la història, tantes i tantes pioneres
que no s’estudien a les escoles i mai són
referenciades.
I, ves per on, l’humor és el primer que
eliminen els règims totalitaris per massa
perillós. Permet trencar les regles, escapar
de l’ordre establert i posar en evidència
el ridícul i grotesc de tot plegat... Potser
no és casualitat que a les dones se’ns hagi
reprimit la capacitat de riure.

17/06
Monòlegs

Dones i humor
Lloc: Casal de Barri Can Portabella
Horari: 19 h
Organitza: Casal de Barri Can Portabella
Diferents artistes col·laboradores del Casal
de Barri Can Portabella ens representaran
monòlegs o petites representacions
teatrals en clau humorística.
Cal inscripció prèvia.

Cloenda

21/06
Teatre

No solo duelen
los golpes
Lloc: Centre Cívic Bon Pastor
Horari: 19 h
Organitza: Districte de Sant Andreu
Aquest espectacle narra la vivència
personal de l’actriu, comunicadora i
activista feminista Pamela Palenciano
durant la seva primera relació de festeig.
Una relació que es va tornar violenta al
llarg dels sis anys que va durar. Aquest
monòleg unipersonal –amb pinzellades
d’autoficció– ens connecta amb la
història universal de les violències
masclistes i la construcció d’estereotips
generadors de la desigualtat que permet
exercir la violència sobre una altra
persona en tots els seus vessants.
Cal inscripció prèvia.

EXPOSICIONS

Fins al 28/05
Exposició

Payasas, bártulos y cachivaches.
Camino abierto. A càrrec de
l’Associació Cultural Merche8A.
Lloc: Biblioteca La Sagrera-Marina Clotet
Organitza: Biblioteca La Sagrera-Marina Clotet
Exposició que rescata dades i
fragments de la vida de les pallasses
de les quals gairebé no tenim notícia.
Contextualitzem els seus esforços i la
seva manera de treballar dins un món
d’homes, el de l’humor. Mostrem imatges
i objectes que ens permetran conèixer

els seus esforços i la seva quotidianitat.
Referents de pallasses d’avui que es van
obrir camí i que amb aquesta exposició
volem rescatar de l’oblit. I, sobretot, que
en aquest reconeixement ens segueixin
guiant per aquest camí, el de les
pallasses: dones i humor. Un camí obert.

Ens
pots
trobar
a:
CC Baró de Viver
Carrer de Quito, 8-10
932 565 097
info@ccbarodeviver.cat
barcelona.cat/ccbarodeviver
@CCBarodeViver
@ccbarodeviver
@ccbarodeviver

CC Bon Pastor
Plaça de Robert Gerhard, 3
933 147 947
centrecivicbonpastor@gmail.com
barcelona.cat/ccbonpastor
@ccbonpastor
@CCBonPastor
@ccbonpastor

CC Can Clariana Cultural
Carrer de Felip II, 222
937 637 299
info@canclariana.cat
barcelona.cat/cccanclarianacultural
@CanClarianaCultural
@Can_Clariana
@canclariana

CC La Sagrera “La Barraca”

Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra

Espai Jove Garcilaso

Carrer de Martí Molins, 29
933 511 702
cclasagrera@bcn.cat
barcelona.cat/cclasagrera
@cclasagrera
@CCLaSagrera
@cclasagrera_labarraca/

Carrer del Segre, 24
933 600 550
www.barcelona.cat/bibcanfabra
b.barcelona.ii@diba.cat
@Bibcanfabra
@Bibcanfabra
@Bibcanfabra

Carrer de Garcilaso, 103
932 562 959
info@espaijovegarcilaso.org
http://espaijovegarcilaso.org/
@EJGarcilaso
@EJGarcilaso
@ejgarcilaso

CC Navas

Biblioteca La Sagrera-Marina Clotet

Casal de Gent Gran Bascònia

Passatge del Doctor Torent, 1
933 493 522
ccnavas@bcn.cat
barcelona.cat/ccnavas
@ccnavas
@NavasCC
@ccnavas

Carrer del Camp del Ferro, 1
933 408 675
www.barcelona.cat/biblasagrera
b.barcelona.mc@diba.cat
@biblasagrera

Carrer de Bascònia, 42
933 459 495
casalbasconia@gmail.com
@cggbasconia

Biblioteca Trinitat Vella-J. Barbero

Carrer d’Olesa, 41
933 516 755
gestiopalmera@bcn.cat
@cgglapalmera

CC Sant Andreu
Carrer Gran de Sant Andreu, 111
933 119 953
infoccsa@bcn.cat
barcelona.cat/ccsantandreu
@CentreCivicSantAndreu
@CCSAndreu
@ccsantandreu

CC Trinitat Vella
Carrer de la Foradada, 36-38
933 457 016
cc.barcelonatrinitatvella@gencat.cat
barcelona.cat/cctrinitatvella
@cctrinitatvella
@CCTrinitatVella
@cctrinitatvella/

Canòdrom-Ateneu d’Innovació Digital
i Democràtica
Carrer de Concepció Arenal, 165
937 689 936
hola@canodrom.com
canodrom.com
@canodrombarcelona
@CanodromBCN
@canodrom_bcn

Biblioteca Bon Pastor
Carrer d’Estadella, 64
934 980 216
www.barcelona.cat/bibbonpastor
b.barcelona.bp@diba.cat
@bibbonpastor
@bibbonpastor

Carrer de Galícia, 16
937 064 002
b.barcelona.tv@diba.cat
ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/
bibtrinitatvella
@bibtrinitatvella
@bibtrinitatvella

Casal de Barri Torre de La Sagrera
Carrer de Berenguer de Palou, 64
931 538 381
www.torrelasagrera.cat
info@torrelasagrera.cat
@TorreLaSagrera
@TorreLaSagrera
@torrelasagrera

Casal de Barri Can Portabella
Carrer de Virgili, 18
935 970 194
informacio@canportabella.cat
www.canportabella.cat/
@canportabella
@canportabella_cb

Casal de Barri Congrés-Indians
Carrer de la Manigua, 25 - 35
933 513 953
congresindians@bcn.cat
barcelona.cat/casalsdebarri/congresindians/
@cbcongresindians
@congresindians
@cbcongresindians

Casal de Gent Gran La Palmera

Casal de Gent Gran Bon Pastor
Carrer d’Ardèvol, 25
933 115 776
cggbonpastor@gmail.com
@cggbonpastor

Centre Municipal de Cultura Popular
Can Galta
Carrer d’Arquímedes, 30
933 452 584
cmcpsa@encis.coop
ajuntament.barcelona.cat/santandreu/centrecultura-popular/
Cmcpsa Can Galta Cremat
@cmcpsa
@cmcpsa

Centre de Vida Comunitària
Accés per Via Favència, 399
932 226 214
cvidacomunitariatv@bcn.cat
@centrevidacomunitaria_tv

Districte de
Sant Andreu

