Los Barlou

Voleu veure com és un palauet per dins? Doncs us l’ensenyen els actors i les actrius de l’equip de
Robert Gobern, que no només s’encarregaran que la visita sigui ben divertida sinó que, a més,
us amenitzaran l’espera quan estigueu fent cua per accedir a l’edifici. Com cada any, les entrades
per visitar el palauet en marges de mitja hora es reparteixen des de les 11.30 fins a les 19 h.

El pájaro carpintero

Sonarium

(Catalunya):

Dissabte 22, diumenge 23 i dilluns 24,
d’11 a 20 h
Aquesta companyia, que va
+2 començar la seva trajectòria
creant jocs per a nens i nenes
amb fustes del bosc, porta al palauet Albéniz
una proposta sonora que torna a partir de la
fusta, però que constitueix un viatge per als
sentits. És una instal·lació sonora i, alhora, una
experiència sensorial adreçada a nens i nenes
de 0 a 4 anys, que estan convidats a escoltar,
a distingir textures a través del sentit del tacte
i a travessar portes misterioses que ves a saber
on els portaran. Una proposta per a la canalla
i per als adults que els acompanyen. Heu escoltat mai com fan música els nens? Doncs aquí
en tindreu moltes oportunitats.
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Boni, Dani Patilles i Miner, tres pallassos amb trajectòries espatarrants, que
han passat per companyies com Boni
& Caroli, Los Galindos, Els Gingers, Els Elegants i
algunes més, han creat una companyia nova. I tot
i que s’han confós d’horaris, estan descoordinats
entre ells i van vestits amb un gust dubtós, finalment
han arribat al palauet Albéniz. Veniu-los a veure
perquè, sí, són un desastre, però tenen mil habilitats
de circ: màgia, malabars, equilibris, monocicles... Un
exercici de circ dins del circ tan divertit com intel·ligent.

+4

LISBOA, CIUTAT
CONVIDADA

Engruna Teatre (Catalunya): Post
Dissabte 22, diumenge 23 i dilluns 24,
a les 11.30 i 17.30 h
Els titelles, els objectes, la música i unes bones dosis de
màgia són les eines que fa
servir aquesta companyia nascuda el 2009 per emocionar i seduir petits i grans amb els seus espectacles.
En aquest, Post, ho han omplert tot de cartes, segells
i paquets. I és que les actrius Anna Farriol, Maria
Casellas i Mireia Fernàndez faran servir els titelles, la
música, el teatre gestual i molt d’amor i tendresa per
explicar-vos tot d’històries sobre el correu i la correspondència. Teniu una carta!

MÚSICA
MERCÈ

Portes obertes i animació

Dissabte 22 i diumenge 23, a les 12.30 h
Dilluns 24, a les 18 h

LA MERCÈ
RESPIRA

Dies 22, 23 i 24 de setembre, d’11 a 20 h

(Catalunya): Set up

LA FESTA DE
LA TRADICIÓ

Si heu passat per la Mercè en altres
ocasions, ja sabreu que Crema Espectacles sempre us té un espai de
joc preparat on podeu passar una molt bona estona.
Però, enguany, a més de divertides, les atraccions
que us han preparat són cent per cent sostenibles i,
per tant, absolutament respectuoses amb el medi
natural: i és que totes funcionen propulsades per les
mateixes persones que les visiten. Animeu-vos a fer
funcionar una estona una de les màquines divertidíssimes que hi trobareu.
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LA FESTA DE
LA LLUM I EL FOC

Dissabte 22, diumenge 23 i dilluns 24, d’11 a 20 h

MERCÈ ARTS
DE CARRER

Jocs sostenibles per preservar el medi ambient

BARCELONA
ACCIÓ MUSICAL

Crema Espectacles (Barcelona):

ASSOCIA’T /
ESPORTS

Veniu amb tota la família, perquè aquí trobareu moltes excuses per passar
tot un dia al recinte visitant el palauet, passejant pels jardins de Joan Maragall,
gaudint d’una pila d’espectacles per a nens i nenes o revivint les tradicions
de la mà dels esbarts dansaires.

LISBOA, CIUTAT
CONVIDADA

(Catalunya):

Dissabte 22, a les 20.30 h

Efímer

(Catalunya): Los extintos

Dissabte 22, diumenge 23 i dilluns 24,
a les 11, 13.30, 16.30 i 19 h
Sí, potser aquest explorador que
recorre tot el món té un aspecte
pintoresc i unes maneres poc ortodoxes, però la feina que fa és interessantíssima: va pel
món buscant espècies a punt de desaparèixer. I ha portat
al Mercè Arts de Carrer dos exemplars que encara no
s’han extingit, però gairebé. Tots dos tenen el cos cobert
de fulles i no de plomes i, a banda d’una afabilitat fora
mida, tenen una gran curiositat. Els voleu conèixer?

Un dinar de reis
No, avui en aquest palauet no trobareu cap rei ni reina, però podreu menjar com uns prínceps, si ho voleu. I és que al recinte dels jardins de Joan Maragall hi trobareu instal·lades
unes cuines amb rodes o food-trucks on tota la família podrà dinar i, després, continuar
amb la festa sense més interrupcions. Quedeu-vos a menjar al palauet i no us perdeu ni
un dels artistes que actuen a la tarda.
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Dissabte 22
17 h
Esbart Maragall
19 h
Esbart Ciutat Comtal
Amb les interpretacions de la Cobla Mediterrània, dirigida per Jordi Núñez
Diumenge 23
17 h
Esbart Joventut Nostra i Esbart Sant Jordi del Foment Martinenc
17.45 h Ballets de Catalunya
18.30 h Esbart Català de Dansaires
19.15 h Esbart Sant Martí
20 h
Esbart Gaudí
Amb les interpretacions de la Cobla Sabadell, dirigida per Joan Gómez
Dilluns 24
12 h
Ij Danseur dël Pilon (Itàlia)
13 h
Grupo Etnográfico Danças e Cantares do Minho (Lisboa)

Palauet Albéniz
L1 i L3 (Espanya; i caminar)
Espanya (i caminar)
55
França Xica, 42 (i caminar)

LA FESTA DE
LA LLUM I EL FOC

El palauet i els jardins que l’envolten s’omplen de música i danses les tardes
de dissabte i diumenge i dilluns al matí. I és que passen per aquest recinte
tot d’esbarts dansaires convidats a la Mercè. Veniu i veureu en acció
l’Esbart Maragall, l’Esbart Ciutat Comtal, l’Esbart Joventut Nostra, l’Esbart Sant Jordi del
Foment Martinenc, els Ballets de Catalunya, l’Esbart Gaudí, l’Esbart Sant Martí i l’Esbart
Català de Dansaires. Enguany no hi ha sardanes, però no les trobareu a faltar, perquè
aquests esbarts us mostraran igual de bé com es balla la tradició. Pareu atenció si veniu
el dilluns al matí, perquè podreu veure ballar un grup de dansa de Lisboa, el Grupo Etnográfico Danças e Cantares do Minho, i un altre de Torí, Ij Danseur dël Pilon.

MERCÈ ARTS
DE CARRER

Les deu noies que integren aquesta formació musical ja fa una temporada que demostren que la tradició és la base ideal
per a les propostes més noves i trencadores. I és que elles
han partit de la música balcànica per confegir una festa
musical que beu de la tradició i que aplega ritmes de tot
el món en uns concerts multiculturals i especialment alegres.
Festa, tradició i bona música, tot en un.

(Catalunya, Lisboa, Itàlia)

BARCELONA
ACCIÓ MUSICAL

Diumenge 23, a les 20.30 h

Esbarts

MÚSICA
MERCÈ

(Barcelona)

LA MERCÈ
RESPIRA

Balkan Paradise Orchestra

LA FESTA DE
LA TRADICIÓ

Esteu convidats a afegir-vos a una gran
festa musical especialment energètica, un
xou itinerant liderat per un clown divertidíssim i integrat per un guitarra, un baix, un saxo, una
trompeta i un mestre de la percussió. No espereu que es
quedin a l’escenari, perquè el que més els agrada és
interactuar amb el públic i fer-lo participar de les seves
bogeries. Seguiu el seu carro ple d’altaveus i viviu la
festa de la manera més intensa.

ASSOCIA’T /
ESPORTS

Rolling Vibes Collective

Monsieur Loyale i la Circus Band

