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La Festa Major reflecteix la personalitat de Barcelona, 
una ciutat que estima les tradicions i que, alhora,  
es renova i es continua obrint al món. Així, la Mercè 
fa tres quarts del mateix: incorpora cada any nous 
elements i, com fa la seva ciutadania, celebra la seva 
història i les seves tradicions sense perdre de vista 
altres ciutats, altres cultures.
Enguany, com mana la festa, els Gegants, l’Àliga,  
la Víbria o els Castellers de Barcelona tornen a fer seus 
els carrers de la ciutat en homenatge a l’estudiós de 
la cultura popular Joan Amades. Però la Mercè també 
arriba plena d’espectacles d’avantguarda i de novetats. 
El Museu Marítim, els Jardins del Baluard, el Teatre Grec 
i la rambla del Raval s’incorporen a l’itinerari festiu,  
com ja va fer l’any passat el Castell de Montjuïc.
A les Drassanes, a la Ciutadella, a Montjuïc i a molts 
altres espais, hi veureu espectacles d’arreu del món:  
des d’Austràlia fins a Turquia. Istanbul, la nostra 
convidada d’enguany, ha dut a la bossa un seguit de 
propostes que van des de les mostres més tradicionals 
fins a les més noves i lluents que produeix la seva rica 
cultura. 
Aprofiteu la festa per explorar el món i també per retre 
homenatge a Ildefons Cerdà, l’urbanista que, projectant 
un barri, va marcar la identitat de la Barcelona recent. 
L’Eixample serà, doncs, un dels grans escenaris de la 
Mercè d’enguany, amb un gran espectacle i un seguit 
d’activitats als interiors d’illa recuperats que,  
de ben segur, farien somriure, feliç, l’arquitecte que els 
va dissenyar.
Estem de Festa Major i això vol dir que sortim de viatge, 
un viatge per la tradició i per la Barcelona d’ahir.  
Un viatge pel món més nou, amb parada als diferents 
espectacles vinguts dels quatre racons del planeta.  
Un viatge que ens ha de permetre també redescobrir  
la ciutat. 
Esteu a punt? Comença el viatge, destinació: Barcelona.
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Festa i espectacle. Són dos conceptes 
inseparables de la Mercè i són les dues 
idees que han portat la Pati Núñez i el 
seu equip a convertir el cartell de la festa 
en un gran rètol farcit de bombetes, unes 
bombetes que il·luminen festes i envelats 
en qualsevol celebració popular. És un rètol 
cent per cent urbà, que sovint veureu sobre 
un fons negre, símbol de la nit, o al costat 
d’una nota de color (vermell, fúcsia, taronja), 
que fa referència a les activitats diürnes. 
Però fixeu-vos també en el logotip: 
de vegades el veureu sencer i de vegades, 
en una versió abreujada, on la “M” de Mercè 
i el “09” semblen interpretar una dansa, 
lligats per l’apòstrof que els uneix.
El logotip i el cartell són només la darrera 
creació d’una artista que ens ha regalat 
moltes icones visuals de la ciutat: de les 
bosses de la botiga Vinçon al logotip del 
Port de Barcelona, que, gairebé vint-i-cinc 
anys després, segueix tan jove com el 
primer dia. Misteris de la simplicitat, com 
explica ella mateixa, una autora que, a partir 
de conceptes mínims, ha creat un munt 
d’imatges de producte amb les quals ha 
guanyat un Premio Nacional de Diseño, deu 
premis Laus i, fins i tot, el Premi Nacional 
de Cultura de la Generalitat el 2006. 
Convertir-se en la creadora del cartell 
i el logotip de la Mercè 2009 és per a la 
Pati un regal. Perquè està orgullosa de la 
seva ciutat, una ciutat que resumeix amb 
una imatge del barri de Gràcia, on viu fa 
més de 25 anys enamorada de les seves 
places i carrers i, també, d’aquests envelats 
i guarniments de festa major plens de 
bombetes, de festa, d’espectacle.

Pati Núñez  
i el cartell de la 
Mercè 2009
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Hi ha professions que, si no tenen a 
veure amb la genètica, és que es deuen 
encomanar com una malaltia, en aquest 
cas, potser benigna però no menys 
perillosa. Per això, quan la seva filla, la 
Vicky Peña, va decidir dedicar-se al teatre, 
la Montserrat Carulla li va dir alguna cosa 
així com “Tu ja saps què fas, filla meva”.  
I és que la Vicky havia viscut el teatre per 
part de mare i de pare. El seu pare, Felip 
Peña, va ser un dels grans de l’escena 
catalana. Encara es recorda la seva 
interpretació a L’òpera de tres rals, de 
Brecht (1984), on compartia escena amb 
la seva filla en un rar privilegi que li va 
permetre unir feina i família. 
Aquest privilegi l’han tingut també les dues 
pregoneres d’enguany. A la Montserrat 
Carulla l’hem vista a la televisió i al cinema, 
però el teatre és la seva primera vocació: 
de Primera història d’Ester a musicals com 
A Little Night Music, on va compartir cartell 
amb la seva filla i la seva néta, Miranda Gas.
Vicky Peña, però, no va sucumbir de seguida 
al virus teatral. Vivia l’espectacle de tan a 
prop que li va costar de reconèixer-hi una 
professió que havia de convertir-se en la 
seva passió, ja fos treballant al cinema 
o bé fent teatre amb directors com Lluís 
Pasqual, Ricard Salvat o el seu marit, Mario 
Gas. Els premis Max que ha guanyat per La 
reina de bellesa de Leenane, Sweeney Todd 
i Homebody/Kabul demostren el seu talent. 
Serà cosa dels gens. O dels virus, vés a 
saber.

Montserrat Carulla
i Vicky Peña,  
les pregoneres  
de la Festa

SALÓ DE CENT DE L’AJUNTAMENT 
DE BARCELONA
Dimecres 23 / 19 h
Podeu seguir el pregó des de les pantalles
gegants que s’instal·laran a la plaça de
Sant Jaume o a través de Barcelona TV.
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La millor Mercè
Voleu raons per venir de festa a la Mercè? 
Doncs aquí en teniu algunes. 

LA FESTA ÉS PLENA D’ACTIVITATS I ESPECTACLES D’ALT INTERèS, PERò US HEM VOLGUT FER 
UNA TRIA DEL MILLOR D’UNA MERCè qUE, ENGUANy, APOSTA TANT PER LA TRADICIó COM PELS 
ESPECTACLES MÉS NOUS I SORPRENENTS. 

Dansa a més de quatre metres del terra, 
equilibris, humor... són els ingredients dels 
espectacles que Strange Fruit mostrarà,  
de dia i de nit, a la Mercè 09.

El Parc de la Ciutadella us convida a 
acostar-vos al món musulmà amb les  
Nits de Ramadà, a passejar per l’Orient  
amb el Festival Àsia, a escoltar bon jazz  
i a connectar amb la natura: és el Parc  
del Medi Ambient.

No deixeu de fer una passejada per La 
Ciutat de les Persones: coneixereu la feina 
que fan les moltes associacions de la ciutat 
i els serveis que l’Ajuntament ofereix als 
barcelonins.

Ara fa 150 anys del Pla Cerdà i, per celebrar-
ho, els jardins de la Torre de les Aigües 
acullen un gran espectacle de Franc Aleu, 
ScanGirl, amb una noia, aigua i... moltes 
sorpreses.

El Teatre Grec s’incorpora a la Festa Major 
i acull les actuacions de set germans que 
ballen una enèrgica barreja de flamenc, 
dansa clàssica i contemporània  
i breakdance per fer-vos sortir en un núvol 
del teatre: són Los Vivancos.

És un tros de pa, però quan s’activi, 
provocarà el caos: és el robot Titan,  
un dels espectacles que us esperen a la 
Fabra i Coats. 

Bon humor, malabars i rock’n’roll amb 
Mario the Queen of the Circus. I l’humor 
més trinxeraire amb la Compañía Teatro 
Gestual de Chile. No us caldrà triar: tots dos 
espectacles, i molts més, al Castell del Circ 
de Montjuïc.

Cinquanta anys després de la seva mort, el 
folklorista Joan Amades tindrà l’homenatge 
que es mereix: una cavalcada organitzada 
per la Coordinadora de Geganters de 
Barcelona basada en la seva obra.

Redescobriu la Casa Gran dels barcelonins 
gràcies als colors i la poesia d’un espectacle 
de projeccions sobre la façana de 
l’Ajuntament. 

Istanbul, ciutat convidada d’enguany, pren 
el Museu Marítim i l’omple d’espectacles 
tradicionals i moderns, com el teatre 
d’ombres karagöz.

Descobriu els nous espais de la Festa 
Major. Sabíeu que a les Drassanes hi havia 
un jardí? Doncs veniu i us ensenyarem els 
Jardins del Baluard.

La música més nova torna a la Mercè, amb 
les més de 60 actuacions del festival [BAM].

Endevineu de quines pel·lícules han sortit 
les bandes sonores que sentireu aquest any 
durant el Piromusical, que promet ser més 
espectacular que mai.
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D’entrada...  
festa grossa
Si voleu començar la Mercè amb bon peu, 
veniu a la plaça de Sant Jaume, epicentre 
dels primers moments de la Festa Major
HI TROBAREU DUES BARCELONINES qUE US CONVIDARAN A TREURE TOT EL SUC A LES 
CELEBRACIONS, UNA ORqUESTRA qUE NOMÉS TOCA UN COP L’ANy, LES BèSTIES DE LA CIUTAT  
I UN ESPECTACLE MÀGIC qUE US FARÀ VEURE LA CASA GRAN AMB UNS ALTRES ULLS.

Pregó de Festa Major
SALÓ DE CENT DE L’AJUNTAMENT / 
PLAçA DE SANT JAUME
Dimecres 23 / 19 h

Una mare i una filla. Dues actrius. O, el que 
és el mateix, Montserrat Carulla i Vicky 
Peña, les dues pregoneres de la Festa Major, 
que s’obliden de tots els personatges que 
han interpretat per enfrontar-se al paper 
de la seva vida: el de dues barcelonines de 
soca-rel decidides a encomanar als seus 
conciutadans les ganes de festa. 

Toc d’Inici
PLAçA DE SANT JAUME
Dimecres 23 / 19.45 h

La Festa Major arrenca amb un espectacle 
que beu de les tradicions més arrelades 
per combinar dansa, música i la imatgeria 
festiva barcelonina. El Seguici Inaugural 
obre un acte ple de danses on podreu 
escoltar els Ministrers del Camí Ral, una 
formació que, amb els seus instruments 
populars, és tota una orquestra simfònica 
de la tradició. I només toquen... un cop l’any!
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“Enlluerna’t!”
PLAçA DE SANT JAUME
Dies 23, 25, 26 i 27 / De 20.45 a 21 h, de 21.15 a 21.30 h i de 22 a 22.15 h 
Dijous 24 / De 20.45 a 21 h, de 22 a 22.15 h i de 22.30 a 22.45 h

Voleu veure com les pedres es tornen vives? Doncs només heu de passar per la plaça de Sant 
Jaume qualsevol dels dies que dura la festa i hi veureu un espectacle de projeccions que farà 
aparèixer sobre la façana de l’Ajuntament imatges que fan referència a l’Any Amades, a la 
Barcelona dissenyada per l’urbanista Ildefons Cerdà, a les tradicions més nostres i a la ciutat 
més actual i, per descomptat, a Istanbul, la ciutat convidada de la festa d’enguany. Tot un 
món suggeridor i festiu creat per Cosmos i la realitzadora Mariona Omedes, responsable, 
entre d’altres, de l’escenografia visual de l’òpera Gaudí, de Joan Guinjoan (2004).  
L’espectacle compta amb el suport tècnic de l’empresa parisenca ETC.
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La tradició  
feta festa
Heu vist mai ballar un gegant?  
Us fan por les víbries?  
Quants anys fa que corre la colla  
dels Castellers de Barcelona?  
Tant si us feu aquestes preguntes  
com si ja en sabeu les respostes,  
la Mercè més tradicional us espera

La Mercè es va convertir en copatrona de 
Barcelona després de salvar la ciutat d’una 
plaga el 1687, però fins dos segles més tard, 
el papa Pius IX no en va oficialitzar el 
patronatge.

Les primeres festes populars de la Mercè es 
van celebrar el 1871, però va ser a partir del 
1872, amb l’alcalde Francesc Rius i Taulet, 
quan van viure el moment de màxima 
esplendor del segle xix. 

La mateixa sardana, que tenia els orígens 
a l’Empordà, es va convertir en el ball 
popular català per excel·lència gràcies a 
la primera trobada de colles sardanistes 
instituïda per Cambó el 1902 durant les 
festes de la Mercè.

Després dels anys negres del franquisme, 
la Festa Major de Barcelona va renéixer 
amb la democràcia i hi van aparèixer actes 
que, tot i que s’inspiraven en la tradició 
històrica, eren de nova creació, com ara el 
Correfoc.

I és que encara que sembli una tradició 
ancestral, el primer Correfoc es va fer 

a Barcelona el 1979 i ràpidament es 
va popularitzar a poblacions de tot 
Catalunya. Sabeu qui se’n va inventar  
el nom? Doncs va ser el poeta visual  
Joan Brossa.

I Brossa no és l’únic a inventar-se 
tradicions: diuen que Barcelona és la 
ciutat del teatre, així que no és gens 
estrany que un col·lectiu tan festiu i 
“teatrer” com Comediants creés no fa gaires 
anys el Ball de Gegants.

Encara que sigui cent per cent barcelonina, 
la festa de la Mercè aplega, de fet, un munt 
de tradicions de tot Catalunya: des de la 
sardana i diferents balls de tot el país, fins 
als diables i els castells, procedents del 
Camp de Tarragona i del Penedès.

Però no tot ve de Catalunya: si aneu a 
Txèquia de vacances i us trobeu amb una 
colla de falcons no és que s’hagin perdut. 
De fet, la tradició dels falcons que podreu 
veure a la Mercè prové d’aquest país, 
on en diuen “sokols” que, de fet, vol dir 
exactament això: “falcons”, en txec.

Potser no ho sabíeu... 
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La cavalcada dels barcelonis il·lustres:  
tres celebracions en una
DE PELAI A L’AVINGUDA DE LA CATEDRAL, PASSANT PER LA RAMBLA, FERRAN,  
LA PLAçA DE SANT JAUME, LA VIA LAIETANA I JOAQUIM POU
Dijous 24 / 18 h

Preparats per a la gran Cavalcada de la Mercè? O potser hauríem de dir “les cavalcades”? 
Perquè els Gegants de Barcelona i un munt de grups d’arts de carrer en protagonitzen no 
una, sinó tres. I és que enguany la cavalcada es divideix en blocs que faran referència a les 
celebracions i homenatges principals d’aquesta festa: l’Any Amades, que commemora el 
cinquantenari de la mort d’aquest folklorista; l’Any Cerdà, amb motiu dels 150 anys del pla 
de l’Eixample, i l’Any Monturiol, que coincideix amb els 150 anys de l’avarament del submarí 
Ictineu.  
 
En la cavalcada d’enguany, hi trobareu capgrossos i molts elements més que identificaran 
cadascun dels blocs d’un espectacle itinerant que ha esdevingut un dels actes centrals 
de la Festa Major de Barcelona. Artistes de carrer i personatges procedents de la tradició 
barcelonina (del Lleó i el Bou, als Cavallets Cotoners) van de la mà per oferir-nos un 
espectacle ple de música i de colors que lliga les tradicions d’ahir i les celebracions d’avui.
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Correfoc  
dels petits diables
MANRESA/VIA LAIETANA
Dissabte 26 / 18.30 h

Sabíeu que a Barcelona hi ha actualment 
més colles de diables infantils que d’adults? 
El seu Correfoc potser utilitza elements 
pirotècnics menys potents, però tot i així és 
tota una petita festa del foc feta a la mida 
dels menuts de la casa. Si teniu criatures, 
penseu que s’ho passaran millor aquí que al 
Correfoc dels adults. De tota manera, aneu 
amb compte, perquè també pot tenir un cert 
grau de perill! 

Correfoc
AVINGUDA DE FRANCESC CAMBÓ,   
VIA LAIETANA  
I PLAçA D’ANTONIO LÓPEz
Dissabte 26 / 20.30 h

Benvinguts a la festa del foc, l’infern 
particular dels barcelonins, que cada 
any participen massivament en el gran 
espectacle del foc i la pólvora, sigui com a 
espectadors o bé implicant-se directament 
en la festa. El Correfoc, que s’inicia amb la 
Porta de l’Infern, és un invent recent, del 
1979, i va ser ideat com una de les activitats 
destinades a renovar i fer més participativa 
la Mercè. I a fe que ho van aconseguir!  
Si sou dels que no tenen por i voleu 
implicar-vos a fons en el Correfoc, tingueu 
precaució.

• Cal vestir-se adequadament: com més 
tapats aneu, menys perill tindreu de patir una 
cremada. Ara bé, no serveix qualsevol cosa: 
poseu-vos roba de cotó, màniga llarga, coll alt, 
un mocador al coll i barret, a més d’un calçat 
lleuger i flexible. Us podeu posar uns taps a 
les orelles per esmorteir les explosions de 
pólvora, però no utilitzeu en cap cas pantalons 
curts.  
• Res d’aigua: ni se us acudeixi llançar aigua 
sobre els diables, perquè podríeu provocar 
un accident. La pólvora mullada té un 
comportament imprevisible. 
• Compte amb els menuts: els petits 
s’espanten amb el foc i les explosions, així que 
és millor que vegin l’espectacle a una distància 
prudencial. Per a ells teniu un Correfoc infantil 
fet a la seva mida. 
• Abaixeu les persianes: si teniu botiga en 
algun dels carrers que recorre el Correfoc, 
més val que abaixeu les persianes, retireu els 
tendals i tapeu els vidres us estalviareu un 
disgust! 
• Sigueu conscients del perill: participar en  
el Correfoc implica assumir-ne els riscos.  
De tota manera, heu de saber que, si teniu cap 
problema, hi trobareu ambulàncies i serveis 
mèdics disposats a ajudar-vos. 

Atenció



Diada Castellera
PLAçA DE SANT JAUME
Dijous 24 / 12.30 h

Els Castellers de Barcelona compleixen 
quaranta anys de vida durant els quals 
han aconseguit consolidar la presència 
d’aquesta tradició a les festes de la 
Mercè. I és que, si quaranta anys enrere la 
participació a les celebracions de les colles 
barcelonines era esporàdica, avui la festa 
no s’entendria sense els espectaculars 
castells que aixequen tant els Castellers de 
Barcelona com les colles de Sants, Sagrada 
Família, Vila de Gràcia i Poble-sec, grans 
protagonistes d’un dels moments més 
esperats de la festa: la Diada Castellera  
de les colles locals. 
Recordeu que diumenge 27, a les 12 h  
i també a la mateixa plaça, els Castellers 
de Barcelona, els Minyons de Terrassa i els 
Castellers de Vilafranca protagonitzen una 
Festa Castellera en què els barcelonins fan 
d’amfitrions d’algunes de les millors colles 
de Catalunya. La festa tindrà el preludi en  
el Matí de Falcons, a les 11 h.

Concurs de colles 
sardanistes
AVINGUDA DE LA CATEDRAL
Diumenge 27 / 11 h

Ja fa 59 anys que s’organitza aquest 
concurs, que té com a peculiaritat que les 
Colles de Barcelona l’organitzen però sense 
competir-hi. Aquí trobareu una vintena de 
colles de tot Catalunya que participen en 
una de les cites de més renom dins del món 
sardanista. Originàriament, la trobada era al 
recinte del Poble Espanyol de Montjuïc, però 
ja fa una vintena d’anys que es va instal·lar a 
l’avinguda de la Catedral, que s’ha convertit, 
així, en un punt de referència per al món de 
la sardana. A les 13 h, acabat el concurs,  
hi haurà una ballada de sardanes a càrrec 
de la Unió de Colles Sardanistes.
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Recordant Joan Amades
Enguany la Mercè ret homenatge al folklorista Joan Amades,  
en el cinquantè aniversari de la seva mort. I no és casualitat, perquè 
ell és un dels artífexs de la recuperació del món tradicional català,  
del qual beu la Festa Major de Barcelona. 

Cavalcada d’homenatge  
a Joan Amades
DE LA RAMBLA DEL RAVAL  
A LA PLAçA DE SANT JAUME, PASSANT  
PER LA PLAçA DE JOAN AMADES.
Diumenge 27 / 17.30 h

La Coordinadora de Geganters de Barcelona 
ha dissenyat una cavalcada a partir de la 
imatgeria festiva que apareix al Costumari 
català i a Gegants, nans i altres entremesos, 
dues obres en què Joan Amades estudia 
les figures de la tradició catalana i mira 
d’esclarir-ne els orígens. A la cavalcada 
participen gegants i figures del bestiari, 
però també altres elements tradicionals 
procedents de tot Catalunya que el 
folklorista va estudiar a bastament:  
des dels trabucaires i els diables,  
fins als esbarts i els bastoners.

“El vell de la barretina 
blanca”
MUSEU MARíTIM 
Dijous 24 / 11.30, 13, 16.30, 17.45 i 19 h 
PARC DE LA CIUTADELLA 
Dissabte 26 i diumenge 27 
11.30, 13, 16.30, 18 i 19 h 

“Hi havia una vegada un senyor que anava 
de viatge per tot Catalunya demanant que 
li expliquessin costums i tradicions per tal 
d’escriure-les en un llibre i que ningú no 
les oblidés”... Si expliquéssim qui era Joan 
Amades en forma de rondalla, segurament 
hauria de començar d’una manera semblant. 
Això és el que fan els dos narradors que, 
durant la festa de la Mercè, recorreran el 
Parc de la Ciutadella i el Museu Marítim 
explicant una gran rondalla que en conté 
moltes altres.

Voleu saber més coses sobre Joan Amades i fer que els més petits de la casa coneguin  
la seva feina? Doncs només us cal entrar al web de l’Associació Cultural Joan Amades,  
www.joanamades.cat o bé a www.bcn.cat/merce, des d’on us podreu baixar material didàctic  
sobre la festa de la Mercè que inclou referències al bestiari barceloní. 

Atenció
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Nits de Ramadà
LA FI DEL RAMADÀ COINCIDEIx AMB LES PRIMERES CELEBRACIONS DE LA MERCè I ÉS UNA 
OPORTUNITAT PER DONAR A CONèIxER ENTRE ELS BARCELONINS LA CULTURA ISLÀMICA,  
I PER COMPARTIR AMB LA COMUNITAT MUSULMANA LES DATES MÉS DESTACADES  
DEL CALENDARI DE LA CIUTAT. 

Voleu veure món? Veniu a passejar  
pel Magrib, Àfrica i el Pakistan 

Acte d’obertura: 
Ziya Azazi
L’AUDITORI
Dijous 17 / 22 h

Va treballar al Teatre Nacional d’Istanbul 
com a ballarí de dansa moderna i de ballet, 
va anar a viure a Viena per aprofundir en 
la dansa contemporània i, finalment, va 
recuperar la dansa sufí, tradició a la qual 
pertanyen els famosos dervixos, en solos 
com Work in progress I & II i Dervish in 
progress. Ara, després d’haver col·laborat 
amb artistes de la talla de Jan Fabre, ens 
acosta des de la modernitat a la tradició sufí 
en una vetllada que obre les celebracions 
de les Nits de Ramadà, i que s’inclou dins 
dels actes d’homenatge a Istanbul, ciutat 
convidada de la Mercè 09.

Entrada gratuïta. Aforament limitat

Nit africanoriental
PASSEIG DELS TIL·LERS  
(PARC DE LA CIUTADELLA)
Divendres 18 / 21 i 22.40 h

El qawwali és un tipus de música islàmica 
nascuda de la fusió dels ritmes hindustànics 
i aràbics. Després de la mort de Nusrat 
Fateh Ali Khan, l’intèrpret més famós,  
els seus nebots, els pakistanesos Rizwaan  
i Muazzam, han seguit les seves passes.  

Els podreu escoltar a la Ciutadella, obrint 
una nit en què també actuarà el malià Habib 
Koite, que ha sabut combinar influències 
que van del blues a la música cubana, 
sense trair la tradició dels griots, els músics 
africans ambulants i narradors d’històries 
per excel·lència.

Nit magribina
PASSEIG DELS TIL·LERS  
(PARC DE LA CIUTADELLA)
Dissabte 19 / 21 i 22.40 h

què canten i escolten els marroquins més 
joves, aquells que miren endavant sense 
renunciar a la tradició? Seguranent chaabi-
groove, l’estil que van iniciar els Mazagan. 
El seu primer disc (2005) ja tenia un títol 
que ho deia tot: La tradició que flueix. No 
us perdeu aquests innovadors músics i, 
després, quedeu-vos a escoltar la Najat 
Aatabou, una conegudíssima cantant 
marroquina que canta en àrab i berber i 
que inclou danses del seu país en les seves 
actuacions. Diuen que representa la dona 
àrab moderna i, per això, de vegades ha 
escandalitzat els més tradicionalistes.

Ho organitza: IEMED. Institut Europeu de la Mediterrània

Totes les activitats són gratuïtes.  
En trobareu més informació al web  
www.iemed.org/nitsderamada

Atenció
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L’Any Cerdà
Fa 150 anys que es va aprovar el Pla  
de l’Eixample d’Ildefons Cerdà i va 
començar a néixer un barri que ja és  
tot un símbol d’identitat de la ciutat.  
La Mercè s’apunta a les celebracions  
amb un seguit d’espectacles que tenen  
com a escenari la quadrícula  
que va dissenyar Cerdà

“La pell de l’Eixample”
INICI ALS JARDINS DE LAURA ALBÉNIz  
(PAU CLARIS, 182; RUTA BLAVA)  
I JARDINS D’EMMA DE BARCELONA  
(COMTE BORRELL, 157-159; RUTA VERMELLA)
Dissabte 26 / 11-13.30 h

Descobriu els corrents estètics que 
han modelat les façanes de l’Eixample 
en el transcurs d’un joc participatiu de 
descoberta organitzat pel Museu d’Història 
de Barcelona (MUHBA), que us donarà les 
eines per lligar els elements decoratius 
presents al barri amb els períodes històrics 
i les modes que ha viscut la ciutat. Trieu la 
ruta que vulgueu: la blava, que us mostrarà 
l’Eixample més senyorial, o la vermella, que 
us durà fins al popular barri de Sant Antoni. 
Després de jugar a aquest joc, us mirareu 
l’Eixample d’una altra manera! Per a més 
informació, consulteu el web del museu:  
www.museuhistoria.bcn.cat

“ScanGirl”:  
la ballarina màgica
JARDINS DE LA TORRE DE LES AIGüES
Dies 23, 24, 25 i 26 / 21, 21.30, 22.30 i 23.15 h

El primer dels interiors d’illa de l’Eixample 
recuperat per als ciutadans va ser la Torre 
de les Aigües. Per això és just que aquest 
espai aculli un dels espectacles principals 
que commemoren l’Any Cerdà. Es tracta 
d’ScanGirl, un muntatge del videocreador 
Franc Aleu, col·laborador habitual de La 
Fura dels Baus, que aquest cop ha creat  
un espectacle farcit d’imatges poètiques 
on tenen molt a veure l’aigua i una ballarina 
que, amb el moviment del cos, crearà els 
efectes més sorprenents.
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“Spheres” o el miracle  
de la vida
PASSEIG DE LLUíS COMPANyS
Dies 25, 26 i 27 / 21 h

La companyia australiana Strange Fruit, que 
de dia protagonitza el muntatge The Field 
al Parc de la Ciutadella, porta a l’Eixample 
un màgic homenatge a Cerdà en forma 
d’un muntatge protagonitzat per esferes 
gegantines que s’il·luminen i de les quals 
van apareixent personatges que ens parlen 
sense paraules del miracle de la vida i de 
la relació dels homes amb el planeta que 
habiten. 

“Residual Gurús”
CONSELL DE CENT (ENTRE BRUC I ROGER  
DE LLÚRIA)
Dies 23, 24, 25 i 26 / 20.45 h

Cinc executius troben uns estranys 
instruments que els transformen 
radicalment i amb els quals comencen a 
interpretar una barreja de ritmes d’Orient 
i Occident. Una barreja de teatre i concert 
amb la qual –ho prometem– acabareu 
ballant.

El piano vertical  
de “Floten Tecles”
CONSELL DE CENT (ENTRE BRUC I ROGER  
DE LLÚRIA)
Dies 23, 24, 25 i 26 / 22 h

Us imagineu un pianista que toca suspès 
a sis metres d’alçada i en posició vertical? 
Doncs ja podeu deixar d’imaginar-ho i venir 
a veure aquest muntatge en el qual música, 
teatre, cinema, poesia i humor van de la mà. 
Una insòlita proposta dirigida per Leandre 
i interpretada per David Moreno, que 
homenatja un visionari de l’urbanisme 
amb un espectacle tan avantguardista 
com en el seu dia ho va ser la trama de 
l’Eixample.

El petit Eixample 
INTERIORS D’ILLA DE RECTOR OLIVERAS 
(ACCÉS PEL PASSATGE DEL RECTOR OLIVERAS, 
A ARAGÓ, ENTRE ROGER DE LLÚRIA I BRUC) 
I DE LA TORRE DE LES AIGüES (ACCÉS PER 
ROGER DE LLÚRIA, ENTRE DIPUTACIÓ  
I CONSELL DE CENT)
Dijous 24

Els interiors d’illa de l’Eixample celebren 
l’Any Cerdà amb els més petits de la casa. 
Acosteu-vos el dia de la Mercè a l’interior 
d’illa del Rector Oliveras i hi trobareu 
uns Jocs gegants i uns titellaires, Titelles 
Vergés, als qui agrada tant la tradició com 
la innovació. I a la Torre de les Aigües us 
espera el taller Chapeau magique, de Paul-
Henri Jeannel, unes estranyes i tendres 
criatures anomenades Les Quiétils i el teatre 
ambulant de Daniel Raffel, on coneixereu un 
personatge imprevisible anomenat Pépé.
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Un palau  
a Montjuïc 
Aprofiteu la Mercè per explorar  
el Palauet Albéniz, un espai que s’obre  
als barcelonins i a les barcelonines que 
vulguin descobrir un dels edificis més 
desconeguts de la muntanya de Montjuïc 

Portes obertes al Palauet 
Albéniz i als Jardins  
Joan Maragall
PARC DE MONTJUÏC (ACCÉS PER L’AVINGUDA 
DE L’ESTADI I L’AVINGUDA DELS MUNTANyANS)
Dissabte 26 / 11-22 h (visita al Palauet: 11-21 h;  
espectacle de màgia: 12, 13.30, 17.30 i 19 h; 
concert: 20.30 h)

Per la Mercè, l’alcalde de Barcelona us 
convida a descobrir un espai de la ciutat 
que, habitualment, està reservat a actes 
protocolaris i a la recepció de visitants 
il·lustres però que, durant la festa, s’obre per 
tal que pugueu fer un itinerari pels salons 
nobles i les cuines de l’edifici. Veniu-hi 
sols, amb amics o, millor encara, en família, 
perquè també podreu recórrer als jardins 
Joan Maragall, on hi haurà activitats per 
a tothom: des de jocs i tallers fins a un 
espectacle de màgia amb Sergi Buka i el Mag 
Hausson. Animadors vestits d’època, una 
colla de dolçainers disfressats de soldadets 
de plom i un concert de fi de festa amb 
la Swintrèpits Band completen un dia en 
què haureu descobert un Montjuïc que no 
coneixíeu. 

Un edifici amb 80 anys 
d’història
El Palauet Albéniz, un pavelló reial de 
petites dimensions però d’una gran bellesa, 
és obra de l’arquitecte Juan Moya. Es va 
edificar per a l’Exposició Universal del 
1929, però va ser reformat per ampliar-lo 
i decorat amb pintures de Dalí. Entreu-
hi i badeu per cambres i passadissos, i 
meravelleu-vos amb els sostres, els mobles 
d’època i les pintures que hi pengen de les 
parets: tindreu una agradable sorpresa! 

L’itinerari pel Palauet està adaptat  
per a persones amb mobilitat reduïda, 
tret del pis on s’ubiquen les cuines

Atenció
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El debut  
del Teatre Grec
La família creix: el Teatre Grec  
s’incorpora a la programació de la Mercè  
i acull, entre altres activitats, un espectacle 
familiar de dansa en homenatge a  
Joan Amades a la tarda i l’enèrgic ball  
de Los Vivancos a la nit
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Los Vivancos:  
“7 hermanos” 
TEATRE GREC DE MONTJUÏC (AMFITEATRE)
Dijous 24, divendres 25 i dissabte 26 / 21.30 h

Es diuen Elías, Judah, Josua, Cristo, 
Israel, Aaron i Josué, però segur que els 
coneixeu pel cognom, que els ha donat 
fama artística amb uns espectacles de 
dansa que combinen el flamenc, la dansa 
contemporània, el ballet clàssic i fins i tot 
el breakdance i les arts marcials per produir 
uns muntatges plens de força i energia. No 
és estrany el seu talent si pensem que van 
viure des de petits l’amor per la música i el 
ball i que, tot i néixer a Catalunya, han viscut 
i estudiat música i dansa a ciutats com 
Amsterdam, Londres, Mont-real, Vancouver 
i, és clar, Barcelona. Durant una primera 
etapa, van treballar per separat, però el 
2006 van formar la companyia Los Vivancos, 
amb la qual han triomfat a casa seva i en 
països com França, Alemanya i el Canadà.

Banda Municipal  
de Barcelona  
(Catalunya, música d’orquestra)

TEATRE GREC DE MONTJUÏC (AMFITEATRE)
Dissabte 26 i diumenge 27 / 12.30 h

La Banda Municipal de Barcelona, tota una 
institució de la ciutat, no es vol perdre la 
festa de la Mercè i s’instal·la al Teatre Grec 
per oferir-nos dos concerts matinals pensats 
per gaudir en família i dirigits per Marta 
Carretón. En el primer, podrem escoltar des 
de fragments de l’òpera de Rossini La gazza 
ladra o el Rigoletto, de Verdi, fins a temes 
més moderns com L’any del dragó, de Philip 
Sparke. I diumenge sonaran des de la música 
del Faust de Gounod fins a les obertures de 
L’italiana a Algèria, de Rossini, i La força del 
destí, de Verdi. 

“Els jocs d’en Joan 
Amades”
TEATRE GREC DE MONTJUÏC (AMFITEATRE)
Dissabte 26 i diumenge 27 / 18 h

La millor manera de recordar Joan Amades 
avui és, possiblement, fent un espectacle 
per a tots els públics que reuneixi dansa 
tradicional i dansa contemporània.  
I això és el que ha fet la Montse Colomé, 
directora d’un muntatge que s’obre amb una 
coreografia amb música de Carles Santos  
i que barreja tradició i dansa contemporània. 
El muntatge, amb referències a les 
llegendes, tradicions i jocs que va recollir 
Amades, també inclou música tradicional 
i obres del compositor Delfí Colomé, a més 
de danses procedents dels repertoris de 
l’Esbart Ciutat Comtal, l’Esbart Joventut 
Nostra, l’Esbart Sant Jordi del Foment 
Martinenc, l’Esbart Gaudí, l’Esbart Maragall, 
l’Esbart Sant Martí, l’Esbart Català de 
Dansaires i Ballets de Catalunya i els 
ballarins contemporanis xevi Dorca,  
Viviane Calvitti i Cecilia Colacrai.

Rebirth Brass Band  
(EUA, brass band)

TEATRE GREC DE MONTJUÏC (AMFITEATRE)
Diumenge 27 / 20 h (i també dissabte 26, a les 
24 h, a l’escenari del Parc de la Ciutadella)

Música brass band de Nova Orleans amb 
un munt d’influències que van del funk al 
hip-hop, passant pel soul: és la recepta de 
la Rebirth Brass Band, una formació que va 
néixer a Nova Orleans i que ja ha celebrat els 
vint-i-cinc anys de vida. Ha esdevingut una 
de les brass bands (orquestres que es basen 
en instruments de metall i de percussió) 
més populars d’Amèrica i d’Europa, dos 
continents on els trobareu sovint com a 
convidats a tota mena de festivals. 
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Istanbul,  
ciutat convidada
Istanbul, la ciutat pont entre Orient  
i Occident, ha estat triada com a ciutat 
convidada de la Mercè 09 aprofitant  
que el proper 2010 es convertirà  
en Capital Cultural Europea 
ACOSTEU-VOS AL MUSEU MARíTIM I PODREU CONèIxER EL TEATRE D’OMBRES TURC, VEURE 
BON CINEMA O PASSEJAR-VOS PER UN BASAR. PERò AIxò NO ÉS TOT: L’AUDITORI OBRE LES NITS 
DE RAMADÀ 2009 AMB L’ACTUACIó D’UN BALLARí D’ISTANBUL I DIVERSOS ESPAIS DE LA CIUTAT 
ACULLEN DES DE CONCERTS FINS A ExPOSICIONS D’ART.

Teatre d’ombres  
de Cengiz Özek
ESPAI ISTANBUL / MUSEU MARíTIM
Dies 24, 26 i 27 / 11.30, 13, 17 i 18 h 
Dia 25 / 17 i 18 h

Istanbul ha vingut de visita a la Mercè i s’ha 
emportat a la maleta un seguit de mostres 
de la seva cultura i les seves tradicions que 
trobareu a l’interior del Museu Marítim.  
Us recomanem especialment que no deixeu 
de veure The Magic Tree i The Garbage 
Monster, dos espectacles de Cengiz Özek 
que són una molt bona ocasió perquè nens  
i adults descobreixin el karagöz, el teatre 
d’ombres turc que ell ha sabut posar al dia. 
A The Magic Tree descobrireu l’aspecte més 
tradicional del karagöz i, a The Garbage 
Monster, veureu com s’explica amb 
tècniques tradicionals la moderna història 
d’un peix molt responsable que neteja el 
mar i que odia menjar ampolles de plàstic. 
En tots dos casos, un actor explicarà 
prèviament les històries perquè no ens en 
perdem ni un detall.

El Museu Marítim serà el principal  
espai dedicat a Istanbul durant la 
festa, però la cultura de la ciutat turca 
esquitxarà d’altres espais, començant 
per l’Auditori, que, dijous 17 de setembre, 
acull l’actuació del ballarí Ziya Azazi en 
la primera jornada de les Nits de Ramadà 
2009. (vegeu la p. 17)

Atenció
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“Centri/fugacions”
LA CAPELLA
Del 22 de setembre al 8 de novembre

El centre de creació de Mataró Can xalant 
i el centre d’art Platform Garant, d’Istanbul, 
van protagonitzar una experiència 
d’intercanvi d’artistes que ha donat 
com a resultat les obres d’art d’aquesta 
exposició. Aquí trobareu treballs de Mery 
Cuesta i Montse Romaní, però també dels 
turcs Erkan Özgen i Cevdet Erek. Una tria 
d’interessantíssimes veus del panorama de 
l’art contemporani de Barcelona i d’Istanbul.

Akin Çakmut (dervix)
MUSEU MARíTIM
Dies 24, 26 i 27 / 12.45, 18.45 i 19.30 h 
Divendres 25 / 18.45 i 19.30 h

Us semblarà un espectacle però, pels qui 
l’interpreten, és tot un acte de fe. Us parlem 
de la dansa giratòria pròpia d’un ordre de 
dervixos turcs que podreu veure al Museu 
Marítim. La dansa que interpreta Akin 

Çakmut comença de manera tranquil·la i va 
guanyant en dinamisme mentre el dervix 
mira d’assolir un estat de trànsit. 

Rebuda del vaixell  
“Far de Barcelona” 
tripulat pels alumnes  
de la Facultat de Nàutica 
d’Istambul
PORTAL DE LA PAU
Dimecres 23 / 17 h

El vaixell-escola Far de Barcelona arriba 
des d’Istanbul i, per rebre’l, els xarop de 
Canya muntaran una cercavila per la Rambla 
en la qual participaran músics, artistes 
de malabars, actors, els gegants de la 
Barceloneta, el Dofí del Casc Antic,  
un capgròs amb la cara de Monturiol i fins  
i tot… un submarí! En arribar a l’Ajuntament 
(18 h), veureu cantar un cor d’Istanbul 
format per Los Pasharos Sefardis, el Nishan 
Chalgidjiyan Akepella Chorus i el Taskin 
Savas yakaris Korosu. 

La música d’Istanbul
Si voleu saber quina és la banda sonora de 
la ciutat convidada d’enguany, només us heu 
d’acostar a algun dels concerts de música 
d’Istanbul de la Mercè 09, com ara el dels 
Baba Zula, que munten uns xous a mig camí 
entre el concert i els ritus tradicionals;  
el raper Ceza, el músic de hip-hop més 
famós de Turquia; Fatima Spar, una intèrpret 
turca que ha sabut trobar el seu propi so, a 
cavall entre el jazz, la música alternativa i la 
world music; Siete Colinas, un grup de joves 
turcs que interpreten cançons populars del 
seu país, i una gran formació coral turca 
dirigida per Taskin Savas, que interpretarà  
el concert titulat Birlikte Yasamak.

Baba Zula (Istanbul / oriental dub)
PLAçA DE SANT JAUME - Dimecres 23 / 23.30 h

Ceza (Istanbul / hip-hop)
RAMBLA DEL RAVAL - Divendres 25 / 22 h

Fatima Spar & the Freedom 
Fries (Àustria-Turquia / world music)
PARC DE LA CIUTADELLA - Dimecres 23 / 22 h 

Siete Colinas (Turquia / música 
popular)
PORTAL DE LA PAU - Dissabte 26 / 12.30 h

Birlikte Yasamak (Istanbul / coral)
PLAçA DE SANT JAUME - Dimecres 23 / 18 h
RAMBLA DEL RAVAL - Dijous 24 / 12.30 h
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La Mercè,  
a la Mar
La Mediterrània, que sap que estem de 
festa, ens ha portat a les antigues Drassanes 
de Barcelona un munt de música, jocs 
infantils i espectacles d’altres països.  
És la Mercè, a la Mar
LA MERCè ESTÀ D’ESTRENA: EL MUSEU MARíTIM I ELS RECUPERATS JARDINS DEL BALUARD 
PARTICIPEN A LA MERCè 09 PER PRIMERA VEGADA. A L’INTERIOR I ExTERIOR DEL MUSEU 
TROBAREU UN MUNT D’ACTIVITATS, MENTRE qUE ALS JARDINS DEL BALUARD, UN ESPAI 
DESCONEGUT qUE S’OBRE AL PúBLIC PER PRIMERA VEGADA, HO PASSAREU D’ALLò MÉS BÉ AMB 
LA CANALLA. I SI BUSqUEU MúSICA, LA TROBAREU A L’ESCENARI INSTAL·LAT AL PORTAL DE LA PAU, 
ON PODREU ESCOLTAR DES D’HAVANERES FINS A RUMBA, O BÉ A LA RAMBLA DEL RAVAL.

MUSEU MARíTIM / JARDINS DEL BALUARD / 
PORTAL DE LA PAU / RAMBLA DEL RAVAL
DIES 23, 24, 25, 26 I 27



27

Jardins del Baluard
JARDINS DEL BALUARD
Dies 24, 26 i 27 / 11-14.30 i 16.30-20 h

Redescobriu amb tota la família un dels 
jardins més desconeguts de la ciutat, que, 
per la festa de la Mercè, s’obre a tots els 
barcelonins i les barcelonines i acull un 
seguit d’activitats familiars. Aneu-hi i, a més 
d’una bonica vista del Paral·lel, hi podreu 
veure Els músics de drap, una orquestra de 
semiautòmats que mai no es cansen  
i toquen tot el dia, o bé conèixer la història 
de la Balena Elena, explicada en un divertit 
espectacle de titelles. Si el que voleu és 
participar, podreu gaudir d’un Dia de pesca, 
un joc-espectacle en què sis participants 
han de demostrar les seves habilitats com 
a pescadors i, de tant en tant, cantar una 
cançó marinera. 

La Fanfare Électrique
ExTERIOR DEL MUSEU MARíTIM
Dies 26 i 27 (itinerant)

Us agrada rock? Doncs La Fanfare Électrique 
us en porta una bona dosi, amanida, això 
sí, amb molt bon humor. I és que aquesta 
formació, una mena de xaranga rockera, 
interpreta temes que tots coneixeu mentre 
juga amb la proximitat del públic.  
Festa, humor i rock’n’roll!

“Le Manège d’Autrefois” 
+ “A-Ta-Ka!”
ExTERIOR DEL MUSEU MARíTIM
Dies 24, 25, 26 i 27 
(Le Manège d’Autrefois, tot el dia);  
(A-Ta-Ka!, 12.30, 18 i 20.30 h.  
Divendres 25, 18 i 20.30 h)

Un carrusel encantador, original del 1932, 
us rebrà a l’entrada del Museu. Deixeu que 
els petits pugin a les barques i emprendran 
un viatge pel món marí acompanyats per 
actors-animadors. I quan conegueu el fons 
del mar, estareu preparats per mirar al cel  
i descobrir, sobre els vostres caps,  
tot d’animals fantàstics que semblen trets 
d’un somni o d’un quadre surrealista;  
és la proposta de Cal y Canto Teatro que, 
amb A-Ta-Ka!, ens demostra de què han 
servit totes les seves investigacions sobre 
com fer volar estels.

“Pedra a pedra”
MUSEU MARíTIM
Dies 24, 26 i 27 / 12.15, 13.30, 17.30 i 19 h 
Divendres 25 / 17.30 i 19 h

Com estimular la imaginació dels nens amb 
un objecte inanimat? Possiblement com 
ho fa el Teatre de l’Home Dibuixat: amb un 
seguit de simples pedres trobades a la sorra 
de la platja que, amb una mica de fantasia, 
poden esdevenir un preuat tresor.
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La gran festa  
del circ
La ciutat l’ha recuperat i ell està tan 
content que vol tornar a ser part de la festa 
com l’any passat: el Castell de Montjuïc 
acull un seguit de pallassos, acròbates  
i altres artistes de circ per oferir a petits  
i grans una festa ininterrompuda
qUI HO DIRIA, qUE FINS FA BEN POC AIxò ERA UNA INSTAL·LACIó MILITAR! AVUI, AqUí  
JA NO HI HA CANONS NI FUSELLS, SINó JOCS DE MALABARS, BON HUMOR, MÀGIA I ELS xOUS MÉS 
DESCARATS. I ÉS qUE EL CASTELL DE MONTJUïC ES CONVERTEIx DURANT LA MERCè EN UN GRAN 
CIRC PER A TOTA LA FAMíLIA ON, ENGUANy, PODREU RIURE I TORNAR A RIURE AMB UN SEGUIT 
D’ACTUACIONS ININTERROMPUDES. NO VOLDREU NI TORNAR A CASA A L’HORA DE DINAR,  
PERqUè AqUí US PODREU qUEDAR A MENJAR I TORNAR A CASA BEN TARD... I AMB UN SOMRIURE 
D’ORELLA A ORELLA.

CASTELL DE MONTJUÏC
DIES 24, 25, 26 I 27 / CADA DIA D’11 A 22 H, 
ExCEPTE DIVENDRES 25 (TARDA-NIT) 
 

Combinat de circ + Circoxidado + Victor Antonov
CARPA DEL FOSSAT
Dies 24, 26 i 27 / 11.30-21.40 h. Divendres 25 / 17.30-22.40 h  
 
Combinat de circ: 12.30, 14.30, 17 i 18 h. Divendres 25 / 17.30 i 18.30 h  
CircOxidado: 20.30 h. Divendres 25 / 21.30 h 
Victor Antonov: 11.30, 13.30 i 16 h. Divendres 25 no hi ha funció 

Al fossat del Castell trobareu una carpa amb un munt d’actuacions ininterrompudes:  
entreu-hi quan vulgueu, sortiu-ne i torneu-hi a entrar i rieu, sorpreneu-vos o aplaudiu fins 
que us facin mal les mans, amb un munt de propostes. Els més petits es meravellaran amb  
els titelles del circ rus en miniatura de Victor Antonov; hi trobareu un combinat d’actuacions 
de cinc grans artistes i, a la nit, us hi espera el Circoxidado i l’espectacle Concuerda,  
un muntatge sense paraules basat en el món del clown que us portarà, gràcies a la mímica  
i els moviments del cos, a un món de fantasia. En un escenari creat amb materials 
industrials reciclats, hi veureu acrobàcies, malabars, equilibristes i molt més. Pur circ.

La carpa del fossat té places limitades.Atenció
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Alba Serraute + Orquesta Fireluche + Cia. La Tal
RACÓ DELS NASSOS 
Dies 24, 26 i 27 / 12-14.30 h i 16.30-20.30 h  
Divendres 25 / 18-22 h

Si la cosa va de nassos... serà que hi ha algun pallasso a la vora. Per això no us estranyarà 
trobar en aquest espai, proposat per La Puça Espectacles, dirigit per Joan Busquets i amb 
escenografia de José Menchero, clowns excepcionals com l’Alba Sarraute, els integrants de 
Cop de Clown i Trapa Produccions o el Pallazoo de Sac Espectacles. Però encara n’hi ha més: 
us convidem a conèixer la música de joguina de l’Orquesta Fireluche i La caixeta de música; 
el Carilló de la Cia. La Tal, on veureu un rellotge gegant d’on surten tot de personatges amb 
interessants històries per explicar; la Cantina amb ànima d’El Almazén; els titelles de la 
companyia d’Herta Frankel; el martell de fira del High Strike Theatre, o un petitíssim circ en 
miniatura.
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Cirqu’lation Locale
PATI DELS CANONS
Dies 24, 25, 26 i 27 / 18.30 h

Els jocs de malabars més atrevits i les 
acrobàcies més sorprenents, executats 
sobre un enorme trampolí que fa que els 
artistes de Cirqu’lation Locale semblin 
autèntics atletes. O és que potser ho són? 
Si voleu respostes, no deixeu de veure 
Trampoline Mission 3, un espectacle en què 
els artistes sembla que volin com si fossin 
ocells per deixar-vos bocabadats.

Teatro Gestual de Chile 
+ Mario the Queen of the 
Circus
ESCENARI GRAN DEL FOSSAT
Dies 24, 26 i 27 
Teatro Gestual de Chile: 13 i 18 h;  
Mario the queen of the Circus: 12 i 17.15 h 
 
Divendres 25  
Teatro Gestual de Chile: 18 i 21 h;  
Mario the queen of the Circus: 19.30 h

Murmuyo i Metralleta, els dos bojos 
integrants de la companyia Teatro Gestual 
de Chile, són capaços de parar el trànsit o 
reptar sota un cotxe en plena ciutat. Potser 
a Montjuïc no tindran la possibilitat de 
fer aquestes bogeries, però segur que el 
seu espectacle Fisura-dos els permetrà 
fer-ne moltes més, amb la complicitat del 
públic. Dos personatges tan salvatges com 
encantadors. I si Murmuyo i Metralleta no 
us han deixat prou sorpresos, no deixeu de 
veure Mario the queen of the Circus, perquè 
ell us explicarà perfectament com es pot 
fer un espectacle amb elements tan dispars 
aparentment com els jocs de malabars,  
el bon humor i... la música rock en general  
i els temes de queen en particular.  
Aneu a veure’l i l’estimareu a l’instant.
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El Parc  
del Medi Ambient
Enyoreu la vida tranquil·la, la natura,  
el bon jazz i la pau que destil·len les 
cultures asiàtiques? Doncs ho trobareu tot 
al Parc de la Ciutadella
ACABEU D’ENTRAR AL PARC I, EN PASSAR PEL COSTAT DEL MUSEU DE CIèNCIES NATURALS, MIREU 
CAP AMUNT I HI VEIEU... UN DRAC! ESTEU ENTRANT A L’ESPAI DEL CASTELL DELS TRES DRAGONS. 
DEIxEU qUE US ExPLIqUIN LA SEVA HISTòRIA ABANS D’ENTRAR AL PARC, UN RACó PLE DE 
CRIATURES ESTRANyES, DE BON JAZZ I DE LES MOSTRES DE LA CULTURA ORIENTAL DEL FESTIVAL 
ÀSIA. SOU AL PARC DEL MEDI AMBIENT, AIxí qUE AqUí TROBAREU PROPOSTES LLIGADES A LA 
NATURA I TAMBÉ UN BON ExEMPLE: LES ACTIVITATS qUE S’HI DESENVOLUPEN SóN SOSTENIBLES, 
COMENÇANT PELS PLATS I ELS COBERTS qUE FAREU SERVIR SI US HI qUEDEU A DINAR.

PARC DE LA CIUTADELLA
DIES 23, 24, 25, 26 I 27

Camut Band:  
“Camut Aniversari”
ESCENARI TIL·LERS
Dissabte 26 / 12 h 
Diumenge 27 / 12 i 20.30 h

Us ho advertim des d’ara mateix: quan 
acabeu de veure aquest espectacle, tindreu 
ganes de posar-vos a ballar i donar cops de 
peu. Al seu espectacle Camut Aniversari, la 
Camut Band repassa els 15 anys de vida de 
la companyia interpretant els seus millors 
números i ens demostra que el ritme i el ball 
són a tot arreu. I és que el tap dance,  
la percussió africana, el piano i el ball sobre 
sorra són els ingredients d’un espectacle 
amb el qual els components d’aquesta 
companyia us deixaran morts de ganes 
d’imitar-los. No ho proveu a casa, tret que 
no tingueu veïns!
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Strange Fruit: “The Field”
CASCADA
Dissabte 26 i diumenge 27 / 17.30 h

És dansa? És teatre? És circ? És una mica 
de tot això o, el que és el mateix, són els 
Strange Fruit, una companyia australiana de 
teatre visual amb un espectacle sorprenent, 
The Field, que us farà patir una bona estona: 
és a punt de caure, aquell actor? No, ells 
són uns experts absoluts en l’art de moure’s 
sobre una perxa de quatre metres i mig 
d’alçada i amb el vestuari més impactant. 
L’espectacle, basat originalment en les 
suggeridores imatges d’un camp de blat 
acaronat pel vent, inclou un missatge 
optimista d’amor, llibertat i joia. Els Strange 
Fruit us atraparan tant amb el seu bon 
humor com amb la bellesa de les imatges 
que creen.

El Parc del Jazz
Dies 23, 24, 25 i 26 / 11-14.30 h (carpa) /  
18.30-2 h (escenari Til·lers) 

Blues, swing, gypsy, brass... Tot són 
músiques amb arrels jazzístiques i totes les 
podreu escoltar si passeu durant aquesta 
festa de la Mercè pel Parc de la Ciutadella, 
que es converteix en un racó dedicat a la 
bona música. A la Carpa trobareu master 
classes, tallers d’instruments, actuacions 
de petit format de grups locals, molta 
informació sobre els col·lectius jazzers de 
la ciutat i fins i tot projeccions de pel·lícules 
relacionades amb el món del jazz.  
A l’escenari Til·lers, en canvi, música en viu 
amb formacions locals i d’altres països:  
des de Dani Nel·lo i Myriam Swanson  
o el Lluís Coloma Septet fins a James Hunter 
o Janiva Magness, entre altres. 
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La gran festa dels nens
Dies 24, 25, 26 i 27

Entreu i trieu, ja que en aquest parc hi ha 
atraccions màgiques i poètiques del gust 
de tots els petits: des dels delirants barrets 
de Paul-Henri Jeannel, a les divertidíssimes 
interpretacions de K de Calle i les seves 
Músiko Moskas. Veniu i us presentarem, 
entre d’altres, L’Avalot, que explica la 
història de Hansel i Gretel... des del punt 
de vista de la bruixa del conte. Ah! I si voleu 
saber res de la vida quotidiana dels dracs  
de la Ciutadella, només heu de buscar  
Lo monstre, de la companyia Efímer.

El medi ambient, de festa
Dies 24, 25, 26 i 27

Potser no ho sabíeu, però la calma, la pau, 
la natura i la sostenibilitat són elements 
que poden tenir molt a veure amb la festa. 
I si no us ho creieu, ho podreu comprovar 
passejant-vos per la Ciutadella i coneixent 
estranyes criatures com ara Les Quiétils 
dels francesos Cie. Mouton de Vapeur, que 
es passegen despullats pel parc, sortits 
directament de la natura, amb la casa a 
l’esquena. Són éssers poètics i sensibles 
que s’expressen mitjançant gestos i que 
ens faran pensar sobre la nostra manera de 
viure. Però si el que voleu és ensenyar a la 
canalla què és la sostenibilitat, us proposem 
una classe pràctica amb el Bestiaire Alpin, 
dels francesos Théâtre de la Toupine. Ells 
han portat uns cavallets-teatre per a nens 
de 6 mesos a 6 anys que funciona a base 
de... tracció familiar! I és que aquests 
cavallets estan plens de figures d’animals 
emblemàtics dels Alps fetes de fusta i 
mogudes per l’energia humana que generen 
les pròpies famílies dels nens que hi pugen.
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Festival Àsia
Les comunitats asiàtiques de la ciutat  
i el rocker xinès Cui Jian, protagonistes 
d’una cita amb les cultures d’Orient

I no oblideu que del dimecres 23  
al diumenge 27 podreu descobrir els 
sabors d’Àsia a les carpes de les cuines 
asiàtiques instal·lades al Parc.

Atenció

Festival Àsia
PARC DE LA CIUTADELLA
Dijous 24 / 11-24 h

Durant tot el dia podreu entrar a la 
Carpa de la Veu i escoltar contes, veure 
demostracions d’arts tradicionals com 
l’ikebana, l’origami o el wushu, i aprendre 
paraules en urdú, parsi o xinès. Si passeu 
per la Plaça dels Escribes ens ajudareu a 
construir el Diccionari d’Orient i, si veniu  
a jugar a El viatge d’en Clavijo, descobrireu 
l’Àsia central. Us agrada fer coses noves? 
Doncs aquí podreu practicar Qi gong, ballar 
com les estrelles de Bollywood, fer-vos 
uns massatges en família, aprendre jocs 
xinesos i nepalesos o llançar un bumerang. 
A la Carpa dels Nadons us esperen per 
ensenyar-vos cançons i jocs de falda i, a 
l’escenari Àsia, viatjareu pel món fent servir 
les orelles i escoltant música natapala 
i baül, gamelan indonesi, el pop del 
pakistanès SK1 o la música bhangla  
de Famiya Khan, entre d’altres. I per acabar 
el dia, bon cinema asiàtic a la Cascada.

Cui Jian:  
el pioner del rock xinès
PLAçA REIAL. FESTIVAL [BAM]
Dimecres 23 / 21.30 h

qui ho havia de dir, que aquell jove 
trompetista de l’Orquestra Filharmònica de 
Beijing s’havia de convertir en la gran icona 
del rock xinès? La culpa la tenen els discos 
que escoltava d’amagat i que li portaven des 
de Hong Kong. La fama li va arribar a Lao Cui 
(o el Vell Cui, com se’l coneix popularment) 
el 1985, quan va participar en un concurs de 
joves talents. Des d’aleshores, ha compost 
un munt de cançons, com ara “Nothing to my 
Name”, himne de tota una generació, i fins i 
tot ha tocat a la xina amb els mítics Rolling 
Stones. Per primera vegada, a Barcelona! 
Benvingut, Lao Cui!

Ho organitza: Casa Àsia, amb la col·laboració de la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona 
(www.festivalasia.es i www.casaasia.es)
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Els museus  
estan de festa
No volem dir que els museus tanquen  
per la Mercè, sinó que, ben al contrari, 
obren les portes als barcelonins de manera 
gratuïta i organitzen tot d’activitats
DURANT ELS DIES DE LA FESTA MAJOR, ELS MUSEUS DE LA CIUTAT ORGANITZEN JORNADES  
DE PORTES OBERTES I MOLTES ACTIVITATS. CONSULTEU EL PROGRAMA COMPLET DE LA FESTA  
I NO US EN PERDEU NI UNA! AqUESTS SóN ELS MUSEUS qUE PARTICIPEN A LA MERCè 2009:

Arxiu Fotogràfic de Barcelona 
CaixaForum
Casa Amatller  
CCCB 
Col·lecció de Carrosses Fúnebres
CosmoCaixa 
Disseny Hub Barcelona (DHUB)
Fundació Foto Colectania
Fundació Joan Miró 
La Capella 
La Virreina Centre de la Imatge
Museu d’Arqueologia
Museu d’Art Contemporani  
de Barcelona (MACBA) 
Museu de Ceràmica 
Museu d’Història de Barcelona
Museu de la Música 
Museu Etnològic 
Museu Frederic Marès 
Museu Picasso 
Palau Güell 
Poble Espanyol 
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La fàbrica de l’art
A diferents punts de la ciutat, antigues 
factories es reconverteixen en centres  
de creació. Un d’aquests espais serà  
la Fabra i Coats, que enguany torna 
a la festa per oferir-nos un petit tast  
de les creacions d’avantguarda que ben 
aviat naixeran aquí
BENVINGUTS A LA FÀBRICA DE L’ART. AqUí TROBAREU DANSA, TEATRE VISUAL, BON HUMOR  
I MOLTES PROPOSTES MÉS VINGUDES DE FRANÇA, D’ANGLATERRA, DE DIFERENTS PUNTS DE 
CATALUNyA... I FINS I TOT DEL MATEIx BARRI. I ÉS qUE, DIVENDRES 25, AL FESTIVAL SINCRONIA,  
ELS ARTISTES DE SANT ANDREU US ENSENyARAN TOT EL qUE ES POT FER AMB UNA MICA  
DE MúSICA I UNES VIDEOPROJECCIONS. 

FABRA I COATS
SANT ADRIà, 20
DIES 24, 26 I 27 / 11.30-22.30 H 
DIVENDRES 25 / 17-1.30 H

Beau Geste: “Transports 
Exceptionnels”
FABRA I COATS 
Dies 24, 26 i 27 / 11.45 i 19.30 h 
Divendres 25 / 19.30 h

I si la Bella fos un ballarí i la Bèstia una gran 
excavadora que balla amb ell? La proposta 
de la companyia Beau Geste utilitza el llarg 
braç de l’excavadora com un element més 
per al ball, però també com si es tractés 
d’un braç humà, que s’oblida per uns 
instants de cavar, transportar i foradar per 
agafar, refusar o acaronar. 

Cyberstein: “Titan”
FABRA I COATS (ESPECTACLE ITINERANT)
Dies 24, 26 i 27 / 11.15, 18 i 20.30 h 
Divendres 25 / 18 i 20.30 h

El trobareu assegut pacíficament i no us 
farà gens ni mica de por acostar-vos-hi, 
però, quan s’activin tots els sensors, el 
veureu aixecar-se i provocar el caos entre el 
públic. És Titan, el robot de la Fabra i Coats 
que, tot i que en un primer moment ens faci 
por, és un bon jan capaç de fer-nos riure 
i de mostrar-se com un gran tros de ferro 
descarat i carismàtic alhora.

Els horaris dels espectacles que es mostren a l’antiga fàbrica de la Fabra i Coats poden canviar 
a última hora a causa de les condicions meteorològiques o d’ajustaments provocats per la 
participació del públic en els espectacles.

Atenció
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Collectif Jeu de Jambes
FABRA I COATS
Dies 24, 26 i 27 / 13.30 i 21.30 h 
Divendres 25 / 21.30 h

Barregeu tap dance, dansa africana i molt 
de swing i obtindreu com a resultat una 
mica de jazz rock, un moviment musical que 
va anticipar l’arribada del hip-hop a França 
i que busca coordinar el moviment de les 
cames i el tors, en un ball espectacular per 
al qual són imprescindibles uns bons tirants 
i unes sabates ben lluentes. Ni us creureu el 
que arriben a fer amb les cames! 

Ramon Colomina  
i Sílvia Genovés:  
“Consells per l’ànima”
INTERIORS FABRA I COATS
Dies 24, 26 i 27 / 11-14 i 17-21 h 
Divendres 25 / 17-21 h

Busqueu la pau? Voleu protagonitzar 
una expedició amb destinació al vostre 
interior? Doncs apunteu-vos a viure la 
divertida experiència que durant tot el dia 
us proposen en Ramon Colomina i la Sílvia 
Genovés: entrareu en petits grups al seu 
espai i us relaxareu amb els seus bons 
Consells per a l’ànima. Obriu bé les orelles, 
perquè us faran riure mentre us expliquen 
veritats de les grosses!
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Barcelona sona 
[BAM] 
Músiques del món, pop, rock, sons 
electrònics, hip-hop...  Hi ha mil músiques 
que formen la banda sonora de la Mercè, 
amb concerts per a tots els públics i tot un 
festival, el [BAM] per als amants dels sons 
més nous
SI SOU DELS qUE ESTAN A L’úLTIMA PEL qUE FA A LA MúSICA, EL [BAM] US ESPERA AMB UNA TRIA 
DELS GRUPS I ELS MúSICS MÉS INTERESSANTS DEL MOMENT. EL [BAM] D’ENGUANy RENOVA EL 
COMPROMíS AMB LES PROPOSTES MÉS INNOVADORES I US OFEREIx UN PROGRAMA FARCIT DE 
PROPOSTES INTERESSANTS. PASSEGEU-VOS PER LA PLAÇA REIAL, LA PLAÇA DEL REI, EL PORTAL 
DE LA PAU, LA RAMBLA DEL RAVAL, ELS ESCENARIS ELECTRO-BAM I BAM-MTV DEL FòRUM O LA 
FÀBRICA DE LA DAMM PER VEURE EN VIU AqUELL GRUP qUE ACABEU D’ESCOLTAR I NO US PODEU 
TREURE DEL CAP O PER DESCOBRIR PROPOSTES NOVES qUE ENCARA NO CONEIxEU.

The Hives
Rock / Punk
(Fagersta, Suècia)
ANTIGA FàBRICA D’ESTRELLA DAMM
Dissabte 26 / 22.30 h 
www.thehivesbroadcastingservice.com

Amb dues guitarres, un baix, un bateria  
i un vocalista contundent, com les bandes 
de rock de tota la vida, la formació sueca 
s’ha convertit en un dels pocs grups de rock 
europeus que, sense ser anglosaxó,  
ha traspassat fronteres. Una banda total, 
amb fans arreu del planeta. Es presentaran 
de blanc i negre –sempre vesteixen així– 
per oferir-nos un variat ventall de guitarres 
electritzants i enèrgiques, la punta de llança 
per defensar la seva condició de millor 
banda actual de punk rock del món. 100% 
[BAM]. 
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El Petit de Cal Eril + 
convidats
Pop / Folk 
(Guissona / Barcelona)
PLAçA DEL REI
Dimecres 23 / 21.30 h 
www.myspace.com/elpetitdecaleril

Les cançons de sempre no són de dingú 
és el nom de l’espectacle que presentarà 
El Petit de Cal Eril, amb el seu líder, Joan 
Pons, al capdavant. Els acompanyaran 
alguns amics de l’escena del pop català, 
com Espaldamaceta, Anímic o Mau, amb 
els quals interpretaran cançons de tota 
la vida. Aquesta formació catalana és un 
dels projectes musicals de què té cura 
Bankrobber, la llar de Mazoni, Guillamino 
i Sanjosex, entre d’altres. Un segell 
discogràfic que s’ha convertit en una de 
les millors pedreres de l’escena musical 
catalana al llarg dels últims anys. 

Anni B Sweet 
Acústica / Indie / Folk 
(Màlaga / Madrid)
PLAçA DEL REI
Dimecres 23 / 22.45 h 
www.myspace.com/annibsweet

La cantant malaguenya, propera, fresca  
i dolça, s’ha convertit en una de les grans 
promeses de l’indie-folk espanyol. Molt  
li han canviat les coses des que als 7 anys 
inventava cançons al seient del darrere 
del cotxe del seu pare... L’any passat, es va 
emportar el premi a la millor maqueta de 
la revista musical Mondo Sonoro. Enguany, 
presentarà el seu primer disc, Start, 
Restart, Undo (Subterfuge), un gran èxit que 
defensarà oficialment a Barcelona amb tota 
la seva banda. 

Melissa Laveaux 
Indie / Acústica / Lírica 
(Ottawa, Canadà)
PLAçA DEL REI 
Dijous 24 / 22.30 h
www.myspace.com/melissalaveaux

Melissa Laveaux va aprendre música de 
forma autodidacta, amb una guitarra que 
el seu pare, un immigrant d’origen haitià, 
va comprar per 15 dòlars en una botiga de 
l’Exèrcit de Salvació. Amb aquesta fidel 
companya va compodre les seves primeres 
cançons. Uns anys després, ens presenta un 
conjunt de temes intimistes i poètics que 
han commocionat les ànimes més sensibles. 
La seva veu esquinçada ja ha conquistat el 
públic; probablement, quan la veiem damunt 
de l’escenari, ens conquistarà el cor.

The Duke & The King
Folk / Pop / Country
(Nova York, EUA)
PLAçA DEL REI
Dimecres 23 / 00.15 h (del dia 24) 
www.myspace.com/dukeandtheking 

Aquesta és la primera vegada que podrem 
veure el nou grup del poètic compositor, 
cantant i guitarrista Simone Felice (The 
Felice Brothers), ara acompanyat del seu 
amic Robert “Chicken” Burke. Presentaran 
el seu primer disc, Nothing Gold Can 
Stay, produït per “Bassy” Bob Brockman, 
guanyador de dos Grammy. Un treball suau, 
amable, que ha rebut crítiques tan bones 
com la del London Telegraph: “Simone 
Felice és el cantant-compositor més gran 
que mai hagis escoltat”. Una bona carta de 
presentació.
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Canteca de Macao 
Ska / Latin / Fusió
(Madrid)
PORTAL DE LA PAU
Dimecres 23 / 00.30 h (del dia 24) 
www. cantecademacao.org 
www.myspace.com/cantecademacao

La història d’aquest grup és la de nou 
joves compromesos socialment que s’auto 
produeixen un primer àlbum, Chacai? i 
s’uneixen a dalt de l’escenari per presentar 
un energètic directe... Tocant i tocant, 
convencen el públic i la indústria amb  
un ritme a la sang que els fa imparables. 
I, finalment, aconsegueixen fitxar per una 
multinacional per enregistrar un segon 
disc, Camino de la vida entera, que, a més, 
produeix José Luís Garrido, un dels grans 
de la música a Espanya. I tot, sense perdre 
l’essència. Una autèntica quadratura del 
cercle...

Manel 
Pop / Alternativa 
(Barcelona)
ANTIGA FàBRICA D’ESTRELLA DAMM
Dissabte 26 / 19.30 h 
www.manelweb.com 
www.myspace.com/gatmanel 

Han connectat. Sembla que tot allò que 
canten sigui exactament el que la gent 
vol sentir. I ho han fet d’una forma nova, 
fresca i natural. El grup format per Guillem 
Gisbert, Martí Maymó, Roger Padilla i Arnau 
Vallvé s’ha guanyat el premi no-oficial 
de “grup català de l’any”.  Fruit dels èxits 
recollits l’any 2008, com el premi de la 
revista Enderrock al millor disc de pop rock 
per la publicació de Els millors professors 
europeus, Manel és la banda del moment, 
davant la seva gran oportunitat.  

Estanislau Verdet
Pop / Electrònica / Folk /  
Post-rock 
(Barcelona)
PLAçA DEL REI
Divendres 25 / 00.15 h 
www.estanislauverdet.com 
www.myspace.com/estanislauverdet

Escriu les lletres, compon la música, dirigeix 
la producció, s’ocupa del disseny dels 
webs... Estanislau Verdet és l’àlter ego de 
Pau Vallvé, un petit gran geni renaixentista 
dins del panorama musical català. Pujarà 
dalt de l’escenari acompanyat dels seus 
inimitables amics Els Cantimplores 
Marramiau. Un directe entre íntim i festiu, 
arrebossat amb grans dosis de surrealisme, 
ironia i humor.
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Anthony Joseph  
& The Spasm Band 
(Regne Unit-Trinidad, funk)
AVINGUDA DE LA CATEDRAL
Divendres 25 / 22.30 h

Poeta, novel·lista, professor universitari... 
És Anthony Joseph, una de les veus més 
interessants i innovadores del panorama 
musical britànic. És autor de dos llibres 
de poesia i de CD de spoken word, la forma 
més nova de poesia urbana. En les seves 
actuacions, Joseph actua acompanyat del 
quintet de jazz The Spasm Band. No us en 
perdeu l’actuació, perquè és la primera 
vegada que toquen a Barcelona!

Joe Bataan & Los Fulanos 
(EUA, latin soul)
PLAçA DE CATALUNyA
Divendres 25 / 24 h

Atenció, perquè el rei del latin soul arriba a 
Barcelona de la mà de la banda barcelonina 
de bogaloo Los Fulanos, amb els quals va 
enregistrar el disc King of Latin Soul with 
Los Fulanos (2009). No us perdeu l’actuació 
barcelonina de Mr. New york, com es coneix 
a aquesta figura excepcional de la música 
llatina que va ser el pare del soul llatí de 
Nova york.

De herencia... ¡Mi arte! 
(Espanya, flamenc)
AVINGUDA DE LA CATEDRAL
Dimecres 23 / 22.30 h

Sabeu aquella dita que diu que els testos 
s’assemblen a les olles? Doncs demostrar 
que és veritat és l’objectiu d’aquest 
espectacle de flamenc en què un munt 
d’artistes, que, a la vegada, són fills d’altres 
artistes, demostren que l’art es porta a les 
venes i que, sovint, es transmet de generació 
en generació. Enrique Morente “Kiki”, Juan 
Carmona Jr. i Antonio Montoya són alguns 
dels artistes d’un concert amb un convidat 
de luxe: el gran Pepe Habichuela.

Amb la col·laboració de l’Agencia Andaluza para 
el Desarrollo del Flamenco - Junta de Andalucia - 
Consejería de Cultura.  
Assesoria artística: Hanan Boumenjel.

The Pepper Pots 
(Catalunya, soul-pop)
AVINGUDA DE LA CATEDRAL
Dissabte 26 / 22.30 h

Vénen de Girona, però Jamaica va ser la seva 
inspiració originària. I és que The Pepper 
Pots va néixer emulant el so i l’estètica 
pròpia de les bandes jamaicanes dels 
anys seixanta. Amb el darrer treball, Now!, 
recuperen un so més proper al de l’edat d’or 
del soul-pop americà amb l’ajut d’un conjunt 
de veus femenines que algú ja ha batejat 
com The Supremes catalanes. 

Les músiques de la Mercè
No tot s’acaba en el Festival [BAM]: la Mercè canta i balla 
moltes altres músiques. Aquestes en són algunes 
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Els vermuts  
musicals de la Mercè

AnimALAnimA 
PORTAL DE LA PAU - Dijous 24 / 12.30 h
Aquest quartet combina instruments acústics, 
bases samplejades i videoprojeccions en un 
recital en què els sons electronics i la música 
tradicional es troben.

“Birlikte Yasamak”
RAMBLA DEL RAVAL - Dijous 24 / 12.30 h
Música coral turca a càrrec d’una formació 
integrada pels cors Los Pasharos Sefardis, el 
Nishan Chalgidjiyan Akepella Chorus i el Taskın 
Savas yakarıs Korosu, dirigits per Taskın Savas.

Wagner Pa in Liliput
PL. DEL REI - Dijous 24 / 12.30 h
El nou projecte de Wagner Pa recupera els 
temes dels seus tres discos en un format nou: 
dues percussions, una guitarra i la veu i les 
flautes de Wagner.

Nova+
PL. REIAL - Dijous 24 / 12.30 h
El músic Francesc Planchard i els seus teclats 
lideren una formació que interpreta música 
ballable per a tots els públics: de Sinatra a 
valsos de Strauss. 

Siete Colinas
PORTAL DE LA PAU - Dissabte 26 / 12.30 h
Veniu a escoltar una tria de cançons populars 
turques interpretades per un grup de joves 
músics que estudien a la nostra ciutat. O un 
trosset d’Istanbul a Barcelona.

Jordi Sandalinas 
RAMBLA DEL RAVAL - Dissabte 26 / 12.30 h
Coneixeu els sons electroacústics, progressius 
i folk d’un músic que, amb el seu nou disc, 
Acoustic, Rare and Unreleased Tracks, explora 
ambients musicals diversos com el blues.

Paul Kazan Stay Band
PL. DEL REI - Dissabte 26 / 12.30 h
Un recorregut musical, cent per cent ballable, 
per alguns dels més coneguts estàndards del 
pop-rock. Piano, guitarra, baix, contrabaix i 
bateria, per gastar de gust la sola de la sabata.

Janiva Magness 
(EUA, blues)
PARC DE LA CIUTADELLA (ESCENARI)
Divendres 25 / 22 h

Han dit d’ella que és “la millor intèrpret 
femenina de blues contemporani” i ningú 
no ho dubtarà després de sentir la seva 
veu sensual, plena de matisos, capaç de 
trencar-nos el cor i, de vegades, de respirar 
bon humor a cada nota. Ella cita com a 
influències Aretha Franklin, Etta James i 
Billie Holiday, entre altres, però segurament 
bona part de la seva interpretació té a veure 
amb una vida punyent que inclou el suïcidi 
dels seus pares i un embaràs adolescent.  
La música, diuen, la va salvar: i és que als 14 
anys va entrar en un concert del guitarrista 
de blues Otis Rush que la va marcar per 
sempre. Des d’aleshores, ha tingut una 
carrera musical brillant durant la qual ha 
enregistrat set discos. What Love Will Do és 
el títol del seu darrer treball, del qual segur 
que sonaran alguns temes al concert de la 
Ciutadella. Preparats per a una nit del millor 
blues?

Us hem parlat de Janiva Magness, una 
actuació excepcional que cap aficionat 
al jazz no es voldrà perdre. El concert 
forma part de la programació del Parc 
del Jazz, a la Ciutadella, on us esperen 
molts altres artistes de primera línia 
com James Hunter o la vital Boban i 
Marco Markovic Orkestar, de Sèrbia.

Atenció
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La Ciutat  
de les Persones
Les moltes associacions que treballen  
a la nostra ciutat ens esperen com cada  
any a la Mostra d’Associacions de la plaça 
de Catalunya, on, enguany, en Pau Riba  
ret homenatge a l’Any Cerdà. I molt a prop, 
al passeig de Gràcia, podreu conèixer 
millor els serveis que l’Ajuntament presta 
als ciutadans

“Fora muralles! Tirem amunt!” 
Els Castellers de Barcelona celebren el 40 
aniversari amb tallers, actuacions i moltes 
activitats més.

“Fora muralles! Saltem fronteres!”  
Pallassos sense Fronteres compleix quinze 
anys de vida i Tortell Poltrona, ànima de 
l’associació, assumeix la direcció artística de 
tot allò que s’esdevé a la plaça. Connectarem 
en directe amb territoris com la Costa d’Ivori, 
on membres de Pallassos sense Fronteres 
treballen amb la població civil per mirar de fer 
que visquin la Mercè en temps real.

“Fora muralles! Obrim la ment!”  
Pau Riba presenta el seu darrer espectacle, 
Virus laics, coronat per una performance a 
major glòria del 150 aniversari de l’aprovació 
del Pla Cerdà: la Copulacció o Unió creativa 
de la sardana i el castell, evocació catartico-
festiva del moment explosiu en què, cedint  
a l’empenta insubornable dels qui la viuen  
i la fan viure, Barcelona trenca les muralles  
i esdevé cosmopolita. L’acompanyen 
l’Orquestra Dic Emsembla, la cobla La Principal 
de la Nit, el trompeta Roc Albero i el ciborg 
pianista Neil Harbison, amb la col·laboració  
de la colla sardanista Violetes del Bosc  
i Castellers de Barcelona.

14a Mostra d’Associacions de Barcelona
PLAçA DE CATALUNyA
Dies 24, 26 i 27 / 11-20 h. Divendres 25 / 17-20 h

Un any més, les associacions són les grans protagonistes de la festa de la Mercè a la plaça 
de Catalunya. Per catorzè any consecutiu, més de 120 entitats de primer, segon i tercer nivell 
donen a conèixer la seva tasca voluntària i desinteressada per la millora de la convivència 
ciutadana. La commemoració de l’Any Cerdà es resumeix, en el marc de la Mostra 
d’Associacions, en el lema Fora muralles!, que es materialitza en les activitats següents:
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Cooperació internacional: l’activitat Lupita 
Mundi i una exposició de dibuixos de nens i 
nenes sobre la guerra ens ajudaran a conèixer 
millor la situació de la cooperació al món.

Joventut: tota la informació sobre els 
equipaments i serveis destinats als joves a la 
ciutat. Aquí veureu el famós Reactable.

Habitatge: tota la informació sobre l’habitatge, 
des de com accedir a un habitatge protegit fins 
com rebre ajuts per a la rehabilitació. 

Persones amb discapacitat: els jocs que han 
preparat ens ajudaran a sensibilitzar-nos 
sobre els problemes dels qui pateixen alguna 
discapacitat. 

Cultura i biblioteques: a més de visitar 
l’exposició itinerant Barcelona Cultura, aquí 
podreu informar-vos sobre els serveis que 
ofereixen les biblioteques de Barcelona. Hi 
munten activitats per als més petits.

Esports: activitats atlètiques per a infants 
i joves, i informació sobre el Campionat 
d’Europa d’Atletisme del 2010. 

Educació: per conèixer els objectius prioritaris 
del Pla d’acció en matèria d’ensenyament a la 
ciutat per al període 2008-2011.

Drets civils: un megàfon simbòlic ajudarà la 
quitxalla a conèixer i aprendre a reclamar els 
seus drets.

Dones: exposicions i jocs familiars per 
commemorar els 30 anys de l’aprovació a l’ONU 
de la Convenció sobre l’eliminació de totes les 
formes de discriminació contra les dones.

Centres cívics: un audiovisual i un web nou us 
oferiran tota la informació sobre com funcionen 
i què ofereixen els centres cívics de la ciutat.

Barcelona social: la manera més divertida 
d’informar-se sobre els serveis a la gent gran, 
la infància i les persones vulnerables, i sobre el 
funcionament del Centre d’Urgències  
i Emergències Socials de Barcelona.

Usos del temps: com afavorir l’ús dels espais 
públics (carrers, patis escolars…) per tal de 
contribuir a millorar l’ús del temps en la vida 
quotidiana dels barcelonins.

Transports Metropolitans de Barcelona: 
activitats d’animació i una exposició per saber-
ho tot sobre la futura línia 9 del metro.

Salut: jocs informàtics de preguntes i 
respostes per aprendre què podem fer per 
millorar la salut pública a la ciutat. 

Prevenció, seguretat i mobilitat: jocs de 
mobilitat i molta informació sobre la zona 30  
i els carrils bici.

Medi ambient: espai participatiu per informar 
la ciutadania sobre la propera implantació de la 
recollida de la fracció orgànica dels residus.

Projecte Diagonal: esteu convidats a dir la 
vostra sobre com ha de ser la futura Diagonal. 
En aquest estand se us facilitarà informació 
sobre el procés participatiu i s’organitzaran 
jocs per als més petits.

Any Cerdà: apreneu a planificar una ciutat 
amb un joc participatiu en què haureu de 
cooperar amb la resta de jugadors.

Els serveis municipals a les persones
PASSEIG DE GRàCIA, ENTRE LA RONDA DE SANT PERE I CONSELL DE CENT
Dissabte 26 / 11-21 h 
Diumenge 27 / 10-20 h

Voleu conèixer de primera mà tot el que l’Ajuntament fa per la ciutadania? Durant dos dies, 
els serveis municipals surten al carrer per ubicar-se al cor de la ciutat: el passeig de Gràcia. 
Apropeu-vos al passeig i hi descobrireu una ciutat en petit on trobareu tots els serveis que 
s’ofereixen a les persones. Tallers, espectacles, exposicions, jocs, espais de lectura... Hi 
trobareu activitats per a grans i petits que us ajudaran a assabentar-vos de tots els serveis 
que podeu trobar al vostre barri. Hi trobareu els serveis referents a:
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Gimcana TMB: 
comença la festa!
Enguany, la Gimcana de TMB s’avança  
a les celebracions de la Mercè i se celebra  
el cap de setmana anterior a la Festa Major 
COM A AVANÇAMENT DEL CAMPIONAT D’EUROPA D’ATLETISME qUE SE CELEBRA A LA  
CIUTAT AqUEST 2010, LES PROVES DE LA GIMCANA SERAN MÉS ESPORTIVES qUE MAI, AIxí  
qUE PREPAREU-VOS PER SALTAR, CóRRER, JUGAR... I PER CONèIxER EN BARNI, LA MASCOTA 
DE LA COMPETICIó qUE OMPLIRÀ BARCELONA D’ESPORT L’ANy qUE VE I qUE TROBAREU EN UN 
DELS CONTROLS. US RECOMANEM qUE US POSEU UN xANDALL, US CALCEU UNES SABATILLES 
ESPORTIVES, US POSEU A L’ESqUENA UNA MOTxILLA CONVENIENTMENT TUNEJADA I ANEU 
PENSANT EN CERDÀ I L’EIxAMPLE, JA qUE SEGUR qUE HI HAURÀ ALGUNA PROVA RELACIONADA 
AMB EL TEMA. qUAN COMENCI LA GIMCANA, HAUREU D’ANAR COMPLETANT LES PROVES MENTRE 
US MOVEU PER TOTA LA CIUTAT EN TRANSPORT PúBLIC, GRÀCIES AL BITLLET DISSENyAT 
ESPECIALMENT PER A AqUESTA OCASIó qUE US FACILITAREM. US RECORDEM qUE, ENGUANy, 
PODREU FER PARTICIPAR EN LA PROVA ELS AMICS qUE TENIU REPARTITS PER TOT EL PLANETA I, 
AIxí, GUANyAR MÉS PUNTS.

Dissabte 19 / 16-20 h

Premis:
A més dels premis als grups que hagin 
aconseguit més punts durant la prova, 
enguany tothom que acabi la Gimcana 
podrà optar a un premi de participació.  
I personalitzeu-vos amb cura la motxilla,  
perquè les millors també tindran premi.

Preu de la inscripció: 
4 € per persona (equip de 4 persones).
20% de descompte als equips amb titulars 
del Carnet Jove.

Lliurament de premis:
Dijous 15 d’octubre, a l’Espai Jove Gràcia 
(Gran de Gràcia, 190-192)

Inscripcions:
Del 9 al 18 de setembre a algun  
d’aquests punts:

Centre TMB d’atenció al client 
Estació de metro Universitat (L1-L2)

Centre TMB d’atenció al ciutadà 
Estació de metro Sagrera (L1-L5)

Centre d’Informació i Assessorament per  
a Joves – CIAJ (Sant Oleguer, 6-8)

PIJ Sarrià-Sant Gervasi (Brusi, 61)

PIJ Sant Martí (Rambla de Prim, 87-89)

Punt Boca Nord (Agudells, 37)

PIJ Gràcia (Gran de Gràcia, 190-192)

PIJ Sant Andreu. Garcilaso (Juan de Garay, 116)

www.bcn.cat/merce

www.gimcanatmbdelamerce.com
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La Mercè fa 
esport 
Atenció a la Cursa de la Mercè, ja que 
enguany té un component solidari que la fa 
més atractiva que mai. Vòlei i tennis platja, 
patinatge freestyle i una emocionant prova 
de rem són algunes de les propostes d’una 
Mercè molt esportiva 
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La Cursa més solidària
AVINGUDA DE RIUS I TAULET /  
AVINGUDA DE MARIA CRISTINA
Diumenge 20 de setembre / 9 h

Tothom a córrer! Com cada 
any, la Mercè convoca 
barcelonins de tota mena a 
una cursa de 10 quilòmetres  
pels carrers de la ciutat. 
Grans, petits, grassos 
i prims, atletes i ciutadans 
amb ganes de fer esport... 
tothom hi és convidat.

Tots correran enguany per una bona causa. 
I és que la Cursa de la Mercè té una 
inscripció de 5 €, que es dedicaran al 
projecte “L’esport per al desenvolupament 
i la pau”, de l’Associació de les Nacions 
Unides a Espanya. Els qui s’inscriguin a la 
cursa s’enduran de regal una samarreta 
tècnica Adidas i un val de 5 € per bescanviar 
en qualsevol botiga Decathlon. Recordeu 
que cal utilitzar un xip, un de propi (groc)  
o bé un d’un sol ús que s’adquireix al preu  
de 3 € i que, per ser encara més solidaris,  
es pot tornar al final de la cursa.

Recordeu que es pot participar també 
en una cursa adaptada de 2 quilòmetres, 
pensada per a gent que pateix alguna mena 
de discapacitat.

Com inscriure-s’hi
Per internet 
www.bcn.cat/cursamerce, de l’1 de juliol  
fins a les 20 h del 15 de setembre. 

Presencialment
Del 2 al 14 de setembre, en horari comercial, 
i el dia 14 fins a les 13 h, als punts 
següents: Bikila (pg. de Pujades, 7); Atleta’s 
Domingo Catalán (ctra. de la Bordeta, 7); 
Runnersworld (pg. de Garcia Fària, 25); 
J’Arribu (Marcelino Menéndez Pelaio 
20, Cornellà de Llobregat); Poliesportiu 
Municipal Aiguajoc (Comte de Borrell, 21-
23); Intempèrie (Villarroel, 184); Esports 
Esportíssim (Bolívia, 97); L’Aire (Catalunya, 
12-18, Granollers); Decathlon l’Illa (Diagonal, 
557); Decathlon Ciutat Vella (Canuda, 20) 
i Oficina UBAE (Venus, 8; del 7 al 14 de 
setembre, horari d’atenció de dilluns a 
divendres, de 16 a 20 h).
Els atletes en cadira de rodes s’hi poden 
inscriure enviant un correu a aac@ubae.net 
fins al dia 14 de setembre. 

Inscripcions Cursa adaptada 
de 2 km de distància: 
Cal trucar al tel. 93 428 27 50, de l’1 al 14 de 
setembre. No s’admetran inscripcions per 
telèfon, fax o correu electrònic (tret de les 
indicades expressament). 
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La platja de l’esport
MOLL DE MARINA
De dissabte 19 a diumenge 27

A la pista artificial creada al Port de la Marina podreu gaudir durant una setmana d’un munt 
d’activitats destinades a promocionar el tennis platja i el vòlei platja. Hi haurà sessions 
d’aprenentatge per a nens i nenes, i sessions de nivell avançat per a adults,  
a més de trobades pensades per a entrenadors d’aquests esports i xerrades formatives 
per a educadors. I sí, si només voleu gaudir d’un bon partit, hi haurà exhibicions de tots 
dos esports de platja, ja que durant la festa es disputen el Trofeu Internacional Ciutat de 
Barcelona de Tennis Platja (dies 19 i 20) i el Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona  
de Vòlei Platja (dies 26 i 27). Us hi esperem!

La gran festa del patinatge en línia 
PARC DEL CLOT
Divendres 18 / 20 h (festa inaugural i passejada en patins) 
Dissabte 19 i diumenge 20 h (Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de patinatge en línia 
freestyle)

Potser altres anys ja heu presenciat els campionats d’aquesta prova, on veureu en acció 
especialistes de les procedències més diverses, que us deixaran bocabadats amb la seva 
habilitat per fer acrobàcies sobre rodes. Acosteu-vos-hi a presenciar les competicions però, 
abans, per anar-vos ambientant, veniu de festa al Parc del Clot, on se celebren les 
competicions i on, divendres 18, teniu una festa amb roller-disco que durarà fins a les 22 h. 
Després d’un pica-pica, podreu participar en la passejada en patins que s’organitza per 
divulgar aquest esport. I a rodar!

La Mercè, a cop de rem
PORT DE BARCELONA  
(SORTIDA: BOCANA SUD/MOLL NOU DE CONTRADIC. ARRIBADA: PORTAL DE LA PAU)
Dissabte 19 / 10 h

Dues proves consecutives (homes i dones) a l’estil de la famosa competició que té lloc cada 
any al riu Tàmesi entre els equips d’Oxford i Cambridge. quatre embarcacions de remers en la 
prova masculina i quatre més en la femenina competiran en el Trofeu Internacional Ciutat de 
Barcelona de Rem, que enguany té un format nou i que aplegarà competidors d’universitats 
catalanes i de centres de diversos països europeus.
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Un cel de foc
El cel de Barcelona crema durant quatre 
nits per oferir un espectacle de llum i color 
on la pólvora és la gran protagonista: 
voteu pels focs d’artifici del Festival 
Pirotècnic que us agradin més  
i remateu una Mercè de pel·lícula  
amb el Piromusical

XII Festival Pirotècnic Internacional de Barcelona
PLATJA DE LA BARCELONETA (ESPIGÓ DEL GAS)
Dies 24, 25 i 26 / 22.30 h

Com cada any, tres pirotècnies de diferents països s’apunten a la festa i ens ofereixen 
les creacions més espectaculars de llum i foc. Ho podreu veure des de l’Espigó del Gas 
(al passeig Marítim, a tocar de l’Hospital del Mar). I, un cop ho hagueu vist, voteu pel que 
preferiu a www.bcn.cat/merce o a www.bcn.cat/canalcultura

Rozzi Fireworks: l’amic americà 
Dijous 24 / 22.30 h

Per primera vegada, una empresa dels EUA 
(Ohio) participa en el Festival Pirotècnic de 
la Mercè amb una proposta que, com ells 
mateixos diuen, busca marcar la diferència 
amb altres xous pirotècnics. Per a ells, no és 
tan important la quantitat com la qualitat, i 
per això recorden que són la quarta generació 
d’artesans del foc des del 1895 i que van ser 
una de les primeres empreses a coreografiar 
els espectacles coordinant música i focs.

Focs d’Artifici Europlá:  
la llum i el color de València 
Divendres 25 / 22.30 h

Aquesta empresa valenciana combina els 
mètodes artesanals i la tecnologia pirotècnica 

més nova per crear espectacles que busquen 
la brillantor, l’originalitat i l’avantguarda, jocs 
de llum i color on el disseny, la força i la novetat 
són els objectius principals.

Fêtes et Feux:  
la passió francesa 
Dissabte 26 / 22.30 h

La Torre Eiffel, l’Arc de la Défense a París, 
el Castell de Versalles... Són només alguns 
dels espais emblemàtics que s’han convertit 
en decorat de fons per als espectaculars 
foc d’artifici d’aquesta companyia radicada 
a Vanves (França), que sovint combina focs 
artificials i efectes especials per crear 
autèntics xous de llum. 
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Un Piromusical  
de cinema
AV. DE LA REINA MARIA CRISTINA
Diumenge, 27 / 22 h

La Mercè s’acomiada dels barcelonins amb 
un dels moments més esperats de la festa: 
un Piromusical que, enguany, ret homenatge 
als compositors de música de cinema en 
forma d’un gran espectacle en què podreu 
escoltar els temes més representatius de 
les bandes sonores de pel·lícules actuals, 
en una selecta tria realitzada per Jordi 
Bonet. El Piromusical també celebra els 
50 anys de la Nova Cançó, i alguns temes 
d’aquest moviment sonaran en el primer 
bloc de l’espectacle.

La Mercè 2009 acaba  
amb la gran festa del foc 
i la pólvora, un xou 
espectacular que té  
el cel de la ciutat com 
a escenari. Porteu-hi 
crispetes, perquè 
enguany la Festa Major 
tindrà un final de 
pel·lícula. 
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Els trucs  
de la Mercè
No us atabaleu: ja sabem que la 
programació de les festes és densa i que  
de vegades es fa difícil triar 
PER AIxò, US OFERIM UNS qUANTS TRUCS I CONSELLS qUE US AJUDARAN A PLANIFICAR-VOS COM 
CAL I TREURE-LI TOT EL SUC A LA FESTA MAJOR DE BARCELONA.

Hola i adéu
El gruix de les activitats de la festa es fa, 
enguany, entre dimecres 23 i diumenge 27. De 
tota manera, teniu activitats prèvies a la festa, 
com ara la Gimcana de TMB, que s’organitza el 
dissabte 19, i d’altres que hi posen punt final, 
en concret, el Piromusical de diumenge 27.

El pont perfecte:  
Barcelona, la millor destinació
Sí, teniu un pont perfecte entre el 24 i el 27 de 
setembre i, per passar-s’ho bé, Barcelona és la 
millor destinació. 

Segones oportunitats
De vegades s’ha de triar entre dues activitats 
que coincideixen en el temps, però enguany no 
us caldrà: n’hi ha moltes que es repeteixen en 
dies diferents, cosa que facilita que ho pugueu 
veure tot. 

Transports públics
El nostre consell és clar: deixeu el cotxe a casa 
i veniu a la Festa Major en transport públic.  
I és que la xarxa de transports de la ciutat es 
reforça aquests dies: 
• Hi haurà servei de metro ininterromput 
dimecres 23 i divendres 25, a més de dissabte 
26, quan ja és obert habitualment. Atenció, 
perquè dijous 24 no hi ha metro nocturn.  
• Per arribar al Fòrum, tindreu un servei 
provisional d’autobusos que durarà fins a les 
5 h de la matinada i que enllaçarà el parc amb 
les parades del metro de Sagrera i Bac de 

Roda, per tal de facilitar la connexió amb les 
línies 1, 2 i 5 del metro. 
• Bus especial plaça Espanya-Castell de 
Montjuïc: els dies 24 i 27, des de les 11 fins a 
les 22 h; el dia 25, des de les 17 fins a les 24 h,  
i el dia 26, des de les 11 fins a les 24 h. 
• Per al Piromusical de diumenge 27, es 
reforçarà el servei de metro a les línies 1 i 3.  
A més, entre la plaça d’Espanya i la plaça dels 
Països Catalans, s’habilitarà una llançadora 
entre les 22.30 i les 24 h. 
• Podeu trobar com anar a les activitats de la 
Mercè a www.tmb.cat i www.merce.tmb.cat

La Mercè a la xarxa
Els webs www.bcn.cat/merce i www.bcn.cat/
canalcultura són instruments utilíssims per 
planificar-vos la festa. Allà trobareu des de 
graelles de programació fins a informació 
sobre canvis d’última hora.

Més informació
Programes generals, fullets sobre activitats 
específiques de la festa... Això i molt més ho 
trobareu a l’Oficina d’Informació Cultural del 
Palau de la Virreina (la Rambla, 99, de dilluns 
a diumenge, de 10 a 20 h), on us ajudaran a 
resoldre els dubtes que tingueu.  
Si preferiu informació telefònica, truqueu al 
010 de 8 a 1 h (entre dimecres 23 i dissabte 
26) o de dilluns a diumenge, de 8 a 24 h (resta 
de dies). Si necessiteu informació adaptada 
a persones que pateixin alguna discapacitat 
auditiva, truqueu al tel. 93 486 00 98.
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La Mercè, 
dia a dia
El programa de la festa està farcit de 
propostes d’alt interès. Consulteu la 
programació detallada i organitzeu-vos 
l’agenda per poder-les veure totes mentre 
exploreu la ciutat recorrent els recintes 
més clàssics i descobrint els nous espais  
de la Mercè 09.
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Dijous  
17

L’Auditori

22 h
Nits de Ramadà: Ziya aZaZi (tuRquia)
Un ballarí de dansa contemporània que ha 
incorporat als seus espectacles la dansa 
sufí, tradició a la qual pertanyen els famosos 
dervixos que giren amb els braços oberts. Un 
acostament a la tradició des de la modernitat, 
en una vetllada que ret homenatge a la 
nostra ciutat convidada i que obre les Nits de 
Ramadà.
Entrada gratuïta. Places limitades.

CCCB  
(Montalegre, 5)

21.30 h 
GRàcia Jam sessioNs
Sis sessions d’improvisació a càrrec de grups 
de l’escena jazzística catalana que han passat 
per les sessions que s’organitzen en diversos 
locals del barri de Gràcia.

Divendres  
18

Parc del Clot

20 h 
Festa iNauGuRal del tRoFeu 
iNteRNacioNal ciutat de BaRceloNa  
de PatiNatGe eN líNia FReestyle 
Amb roller-disco, pica-pica i, a les 22.30 h, 
passejada amb patins pel parc del Clot.

Parc de la Ciutadella 
(Passeig dels Til·lers)

20.30 h 
Nits de Ramadà
Acte inaugural, obertura del mercat 
gastronòmic i desdejuni.

21 h 
Nits de Ramadà: RiZwaN & muaZZam 
(PakistaN, qawwali)
Hereus de Nusrat Fathe Ali Khan, el cantant 
més famós del gènere, els seus nebots Rizwan 
& Muazzam han recollit la torxa de la tradició 
del qawwali, un tipus de música islàmica 
asiàtica nascuda de la fusió dels ritmes 
indostànics i aràbics.

22.40 h 
Nits de Ramadà: haBiB koite 
(mali, world music)
Els sons més nous d’Àfrica, de la mà d’un 
intèrpret que ha sabut combinar influències 
que van del blues a la música cubana, sense 
trair la tradició dels griots, els músics africans 
ambulants i narradors d’històries  
per excel·lència.

00.10 h 
Nits de Ramadà: sessió de dJ

Dansa contemporània i tradició 
d’arrels turques: és la proposta de 
Ziya Azazi per obrir a l’Auditori 
les Nits de Ramadà 2009. Atenció, 
perquè la festa continua a la 
Ciutadella els dies 18 i 19.
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Dissabte  
19

Parc del Clot

9-21 h 
tRoFeu ciutat de BaRceloNa de PatiNatGe 
eN líNia FReestyle
Els participants d’aquesta competició us 
deixaran bocabadats amb la seva habilitat  
per fer acrobàcies sobre rodes.

Port de Barcelona

10 h
tRoFeu iNteRNacioNal ciutat  
de BaRceloNa de Rem
(Sortida: bocana sud/Moll Nou de Contradic. 
Arribada: portal de la Pau) 
Dues proves (homes i dones) a l’estil de la 
famosa competició que té lloc cada any al riu 
Tàmesi entre els equips d’Oxford i Cambridge. 

Moll de Marina

10-20 h 
tRoFeu iNteRNacioNal ciutat de 
BaRceloNa de teNNis PlatJa
Nova edició d’un trofeu que aspira a convertir-
se en una prova de referència del tennis platja.

Parc de la Ciutadella 
(Passeig dels Til·lers)

10-18 h
Nits de Ramadà: talleRs iNFaNtils

20.30 h
Nits de Ramadà
Obertura del mercat gastronòmic i desdejuni.

21 h 
Nits de Ramadà: maZaGaN  
(maRRoc, châabi-groove)
Inventors d’un estil que barreja des del reggae 
i el rock fins al châabi i el zook, aquests músics 
innovadors han revolucionat la música popular 
marroquina. Escolteu els sons més nous que 
fascinen els marroquins més joves.

22.40 h 
Nits de Ramadà: NaJat aataBou  
(maRRoc, châabi)
Aquesta conegudíssima cantant marroquina 
interpreta temes en àrab i berber i els 
acompanya amb danses del seu país. Diuen 
que representa la dona àrab moderna, per la 
qual cosa de vegades ha escandalitzat els més 
tradicionalistes.

00.10 h 
Nits de Ramadà: sessió de dJ

Altres espais

16-20 h
GimcaNa de tmB
Redescobriu la ciutat en transport públic tot 
superant un seguit de divertides proves. L’any 
vinent, Barcelona acull el Campionat d’Europa 
d’Atletisme, així que enguany les proves seran 
més esportives que mai.
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La Casa dels Entremesos 
(Pl. de les Beates, 5)

12 h 
iNauGuRació de la casa dels eNtRemesos
Amb la presència de l’alcalde de Barcelona i les 
actuacions dels Gegants de la Casa de Caritat, 
l’Esbart Català de Dansaires, els Falcons de 
Barcelona, la Colla Sardanista Mare Nostrum, 
l’Àliga de la Ciutat i La Portàtil FM.

Parc del Clot

9-19 h
tRoFeu iNteRNacioNal ciutat de 
BaRceloNa de PatiNatGe eN líNia 
FReestyle
Torna a Barcelona una competició on 
podreu veure en acció especialistes de les 
procedències més diverses. Us deixaran 
bocabadats amb la seva habilitat per fer 
acrobàcies sobre rodes!

Moll de Marina

10-20 h 
tRoFeu iNteRNacioNal ciutat de 
BaRceloNa de teNNis PlatJa

Avinguda de Rius  
i Taulet / Avinguda  
de Maria Cristina

9 h 
cuRsa de la meRcè
Un any més, la Mercè convoca barcelonins de 
tota mena a una cursa de 10 quilòmetres pels 
carrers de la ciutat. Enguany, tots correran per 
una bona causa: el projecte “L’esport per al 
desenvolupament i la pau”,  de l’Associació de 
les Nacions Unides a Espanya.

Museu Frederic Marès 
(Pl. de Sant Iu, 5-6)

10-14 h 
XVi Festa del col·leccioNisme
Trobada d’intercanvi d’objectes diversos:  
des de baldufes fins a targetes postals.

Plaça de la Mercè

17 h 
soRtida de la PRocessó de la maRe de 
déu de la meRcè
Recorregut: pl. de la Mercè, Ample, Avinyó, 
Ferran, pl. de Sant Jaume, Bisbe, av. de la 
Catedral (18 h), Bisbe, pl. Sant Jaume, Ciutat, 
pl. de Regomir, Ample i pl. de la Mercè

Plaça Joan Peiró

9 h 
camiNada de saNts
Passejada pel districte de Sants-Montjuïc, 
organitzada per Barnatresc. Sortida des de 
la plaça de Joan Peiró, a tocar de l’Estació de 
Sants.

Diumenge 
20

Teatre a meitat de preu
La nova temporada dels teatres de 
Barcelona ja és aquí! Per les festes 
de la Mercè, entrades al 50% de 
descompte a les taquilles del Palau 
de la Virreina, antic estand de 
plaça de Catalunya.
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Dimecres  
23

Plaça de Sant Jaume

18 h 
aRRiBada a l’aJuNtameNt de la tRiPulació 
del VaiXell far de barcelona 
Concert a càrrec del grup coral format per 
Los Pasharos Sefardis, el Nishan Chalgidjiyan 
Akepella Chorus i el Taskın Savas Yakarıs 
Korosu.

19 h 
PReGó de moNtseRRat caRulla  
i Vicky Peña
Saló de Cent de l’Ajuntament

Podeu seguir el pregó en directe 
des de les pantalles instal·lades 
a la plaça de Sant Jaume o bé 
veure la retransmissió que en farà 
Barcelona Televisió.

19.45 h  
toc d’iNici
El Seguici Popular de Barcelona i els Ministrers 
del Camí Ral, que només toquen un cop l’any, 
donen la benvinguda a la Festa Major.

20.45, 21.15 i 22 h  
esPectacle de PRoJeccioNs: enlluerna’t! 
Veureu aparèixer sobre la façana de 
l’Ajuntament imatges que fan referència  
a l’Any Amades, a la Barcelona dissenyada 
per l’urbanista Ildefons Cerdà, a les tradicions 
més nostres i a la ciutat més actual i, per 
descomptat, a Istanbul, la ciutat convidada  
de la festa d’enguany.
Més informació sobre aquest espectacle,  
a la p. 9.

22.45 h  
FiNal de la XamBaNGa de GeGaNts

23.30 h 
coNceRt: BaBa Zula (istaNBul,  
oriental dub)
Una barreja deliciosa de vestuaris 
espectaculars, poesia i animació en viu que 
combina instruments orientals i electrónics.

Carrer de Montalegre

21.30 h 
XamBaNGa de GeGaNts
Una de les cercaviles més originals de la Mercè 
en què les colles de geganters competeixen per 
superar-se en les disfresses dels gegants.  
Recorregut: Montalegre, dels Àngels, Pintor 
Fortuny, la Rambla, Palau de la Virreina, Liceu, 
Ferran i pl. de Sant Jaume.

La Rambla- 
Palau de la Virreina

19 h 
soRtida del seGuici PoPulaR  
de BaRceloNa
Les figures més representatives de la tradició 
barcelonina surten a celebrar la festa de la 
Mercè. Recorregut: Palau de la Virreina,  
la Rambla, Ferran i pl. de Sant Jaume.

Portal de la Pau

17 h  
ReBuda del VaiXell far de barcelona 
tRiPulat Pels alumNes de la Facultat de 
Nàutica d’istaNBul
La companyia Xarop de Canya i tota la 
ciutadania donen la benvinguda als mariners 
d’aquest vaixell-escola d’Istanbul, amb una 
divertida cercavila en què participen els gegants 
de la Barceloneta i el Dofí del Casc Antic i que 
els durà per la Rambla fins a l’Ajuntament.
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21 h  
haVaNeRes: BaRca de mitJaNa

22.30 h  
FestiVal [Bam]: calima  
(cataluNya, FlameNc-Fusió) 
Després de la nominació als premis Grammy 
Latinos al millor disc de flamenc, per Azul ara 
fa un any i mig, Calima presenta el seu segon 
treball, Tierra.  

00.30 h 
FestiVal [Bam]: caNteca de macao 
(madRid, ska-latin-Fusió)
Un grup de joves compromesos van fitxar per 
una multinacional i, tot i això, no han perdut 
l’essència, com ho demostra el seu nou treball, 
Agua para la tierra.

Plaça de Catalunya

22 h  
coNceRt 40 PRiNciPales: RosaRio  
(madRid, PoP)
Barcelona torna a rebre la petita de la saga 
dels Flores, una veu imprescindible del 
panorama pop espanyol des que el 1992 va 
llançar el primer disc, De ley.

Eixample

Torre de les Aigües
21, 21.30, 22.30 i 23.15 h 
FRaNc aleu (cataluNya): scangirl
L’espai que va ser el primer interior d’illa 
recuperat per a ús públic acull un espectacle 
d’homenatge a l’Any Cerdà, en què els grans 
protagonistes són una cortina d’aigua i una 
ballarina molt especial.

Consell de Cent (Bruc-Llúria)
20.45 h  
kaRam cia. (cataluNya): residual gurús
Un espectacle de teatre-concert de carrer, 
amb cinc executius que troben uns estranys 
instruments i, de sobte, es transformen. 

22 h  
daVid moReNo (cataluNya): floten tecles
Sabeu que es pot tocar un piano en posició 
vertical? David Moreno us ho demostra en un 
espectacle poètic i impactant que combina 
música, cinema i molt més.

consulteu la programació detallada a la p. 18

Avinguda de la Catedral

19 h  
saRdaNes iNauGuRals
Amb la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona. 

22.30 h  
de heReNcia... ¡mi aRte!  
(esPaNya, FlameNc)
Un seguit d’artistes flamencs fills d’altres 
artistes del gènere demostren que l’art es 
porta a les venes. Amb Pepe Habichuela com  
a convidat de luxe.

24 h  
los JuNcales (esPaNya, FlameNc)
Un tast de flamenc que ens permetrà  
descobrir la potència i la creativitat del 
flamenc tradicional de Jerez de la Frontera, 
de la mà d’artistes com Manuel Molina, Diego 
Carrasco, Tomasito, Moraíto Chico o Javier 
Barón, entre altres. 
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Fòrum Nits

Cadena 100
22-2 h   
taXi (GiBRaltaR, PoP Rock)+ 
NeNa dacoNte (cataluNya, PoP)+  
eFecto maRiPosa (màlaGa, PoP) 
Taxi repassarà els seus grans èxits en un disc 
nou, Mirando atrás, Nena Daconte interpretarà 
en acústic alguns dels seus temes i Efecto 
Mariposa farà sonar en viu cançons de 40:04,  
el seu últim treball. 

Fòrum Escenari Máxima FM
23-3.30 h
mÁXima Fm. GoodBye summeR FestiVal
Amb els DJ de Máxima FM, Taito Tikaro i la 
sorprenent performance del violinista Micah.

Plaça Reial

21.30 h 
FestiVal [Bam]: cui JiaN (XiNa, Rock)
Debut barceloní del rocker més conegut de 
la Xina. L’actuació és un preludi del Festival 
Àsia, que començarà dijous 24, al Parc de la 
Ciutadella.

22.45 h 
FestiVal [Bam]: the uNFiNished symPathy 
(cataluNya, Rock)

00.15 h 
FestiVal [Bam]: BeRRi tXaRRak  
(NaVaRRa, Rock)

Plaça del Rei

21.30 h
FestiVal [Bam]: el Petit de cal eRil 
(cataluNya, PoP-folk)+coNVidats

22.45 h
FestiVal [Bam]: aNNi B. sweet  
(màlaGa-madRid, acÚstica-indie-folk)

0.15 h
FestiVal [Bam]: the duke & the kiNG  
(eua, folk-PoP-country)

Rambla del Raval

22 h
FestiVal [Bam]: Rock de souk: 
NouR+sPeed caRaVaN+RaBah 
doNquishoot (mBs) (BaRceloNa-PaRís-
alGeR, Fusió-dub-rap)

24 h  
FestiVal [Bam]: la kiNky Beat  
(cataluNya, Jungle-reggae-Rock)

Parc de la Ciutadella

20-1 h  
les cuiNes d’àsia

Parc del Jazz
20.30 h  
aNdReu maRtíNeZ (cataluNya, blues) 
Blues del segle xxi, de la mà d’un dels grans 
noms del blues-rock nacional.

21 h  
ciNema: Vides de JaZZ
El trompetista (Michael Curtiz, 1950) 

Dimecres  
23
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Dimecres  
23

22 h  
Fatima sPaR & the FReedom FRies 
(àustRia-tuRquia, JaZZ eclèctic) 
Música sense etiquetes, amb una intèrpret 
d’orígen turc que ha sabut trobar el seu propi 
so, a cavall entre la tradició i la modernitat. 

23 h  
ciNema: Vides de JaZZ
Round Midnight (Bertrand Tavernier, 1986)

00.15 h 
daNi Nel·lo & myRiam swaNsoN 
(cataluNya, JaZZ eclèctic) 
Un recorregut musical eclèctic amb regust de 
jazz que obre la programació del Parc del Jazz.

Altres espais

Arxiu Fotogràfic de Barcelona 
(Pl. de Pons i Clerch, 2)
10-19 h  
Visita lliuRe a l’eXPosició  
“1909: FotoGRaFia, ciutat i coNFlicte”

Fundació Foto Colectania 
(Julián Romea, 6)
17-20.30 h  
taRda de PoRtes oBeRtes

Moll de Marina
10-20 h 
teNNis i Vòlei PlatJa
Activitats de promoció d’ambdós esports. 

Palau de la Mercè 
(Pg. de Colom, 14)
10-14.30 h  
JoRNada de PoRtes oBeRtes
Visiteu el claustre i les diferents estances 
d’aquest palau del segle xvii que actualment  
és la seu de la Inspecció General de l’Exèrcit.
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Dijous 
24

Plaça de Sant Jaume

9.15 h  
FiNal de les matiNades de GRalleRs

10.30 h 
FiNal de la GaleJada de tRaBucaiRes

11 h  
Balls i PasseJada de GeGaNts  
Després de protagonitzar el ball, els gegants 
comencen una cercavila que, a partir de les  
12 h, sortirà de la plaça de Sant Jaume  
i passarà pel carrer de Ferran, la Rambla, 
Cardenal Casañas, pl. del Pi, del Pi, Portal 
de l’Àngel, Santa Anna, la Rambla, Tallers, 
Valldonzella i Montalegre.

12.15 h 
aRRiBada del seGuici d’autoRitats. Balls 
de l’àliGa i dels GeGaNts de la ciutat
Procedent de la plaça de la Mercè, el Seguici 
d’Autoritats arriba a l’Ajuntament, on l’Àliga 
i els Gegants de la Ciutat ofereixen els seus 
balls. Després, recorren la plaça de Sant 
Miquel, el pas de l’Ensenyança, Ferran i la 
Rambla, fins a arribar al Palau de la Virreina. 

12.30 h 
diada castelleRa
Amb els Castellers de Barcelona, Sants, Vila de 
Gràcia, Sagrada Família i Poble-sec

Els Castellers de Barcelona 
celebren, durant la festa, 
el seu 40è aniversari. 
Podeu seguir-ho 
en directe per  
Barcelona Televisió.

18.45 h 
Pas de la caValcada de la meRcè
Procedent del carrer de Pelai. Amb l’actuació 
de La Banda d’en Vinaixa.

21 h 
coNceRt de caRilló de la GeNeRalitat de 
cataluNya 

20.45, 22 i 22.30 h 
esPectacle de PRoJeccioNs: enlluerna’t! 
Més informació sobre aquest espectacle,  
a la p. 9.

Carrer de Pelai

18 h  
iNici de la caValcada de la meRcè
Amb els Gegants de Barcelona i un munt de 
grups d’arts de carrer. 
Recorregut: de Pelai a l’avinguda de la Catedral, 
passant per la Rambla, Ferran, pl. de Sant 
Jaume (18.45 h), Via Laietana, Joaquim Pou  
i la Catedral (19.30 h).

Eixample

Jardins de Rector Oliveras 
(passatge del Rector Oliveras, al carrer 
Aragó, entre Roger de Llúria i Bruc)
11-14 i 17-19 h  
Jocs gegants
Són tan grans com educatius: sis jocs per  
a tots els gustos i edats. 

11.30, 13 i 18 h  
titelles VeRGés (cataluNya):  
el restaurant d’en titella
Descobriu una companyia que treballa tant  
en la tradició titellaire més clàssica com en  
els muntatges més innovadors.
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Jardins de la Torre de les Aigües 
(Llúria, entre Diputació i Consell  
de Cent)
11-14 i 17-19 h  
Paul-heNRi JeaNNel (FRaNça):  
chapeau magique
Aquest mag és, alhora, un professor que 
dirigeix un taller d’on surten uns originals  
i delirants barrets de paper.

12 i 18 h  
cie. moutoN de VaPeuR (FRaNça):  
les quiétils
Ja coneixeu els Quiétils? Són éssers 
antropomòrfics que viuen a la natura i porten  
la casa a l’esquena.

13 h  
daNiel RaFFel (FRaNça):  
la cabana de pépé
Un petit teatre ambulant apareix de sobte 
entre la gentada amb Pépé, un personatge que 
de vegades és tendre i de vegades, terrible.

21, 21.30, 22.30 i 23.15 h 
FRaNc aleu (cataluNya): scangirl

Consell de Cent (Bruc-Llúria)
20.45 h  
kaRam cia. (cataluNya): residual gurús

22 h  
daVid moReNo (cataluNya): floten tecles

consulteu la programació detallada a la p. 18

Avinguda de la Catedral

10 h  
GaleJada tRaBucaiRe
Trabucaires de tota la ciutat participen en una 
cercavila que, des de la Catedral, passarà per 
la plaça Nova, el carrer del Bisbe, i acabarà,  
a les 10.30 h, a la plaça de Sant Jaume.

20 h  
FiNal de la caValcada de la meRcè
Amb l’actuació dels Groullers.

21.30 h  
coNceRt: teRRakota  
(lisBoa, world music)
Els reis de la multiculturalitat lisboeta. 
Percussió senegalesa, ritmes africans, reggae, 
samba, salsa, rap i flamenc, tot en un!

Plaça Reial

12.30 h  
coNceRt-VeRmut: NoVa+

FestiVal [Bam]: 
20.45 h  
BetsPoke (BaRceloNa-eua, hip-hop)

21.30 h  
iNdiGNa (collBató, hip-hop)

22.30 h
NaiVe New BeateRs (FRaNça, electro-rap)

Plaça del Rei

12.30 h  
coNceRt-VeRmut: waGNeR Pa iN liliPut

17.30 h  
coNceRt coRal de la FedeRació de coRs  
de claVé

21 h  
FestiVal [Bam]: Boat Beam  
(madRid-eua-austRàlia, acÚstica-folk)

22.30 h  
FestiVal [Bam]: melissa laVeauX  
(FRaNça, acÚstica-folk)
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La Rambla- 
Palau de la Virreina

13.15 h  
aRRiBada del seGuici PoPulaR  
de BaRceloNa

18.30 h 
Pas de la caValcada de la meRcè

Portal de la Pau

12.30 h  
coNceRt-VeRmut: aNimalaNima

20 h  
haVaNeRes: PoRt-Bo (cataluNya)

21.30 h  
FestiVal [Bam]: cluB mestiZo all staRs 
(cataluNya, latin-reggae-Fusió)

Parc de la Ciutadella

tot el dia  
les cuiNes d’àsia

El Parc del Medi Ambient
Espai Cascada
11-13.30 i 16.30-20 h  
théâtRe de la touPiNe (FRaNça):  
bestiaire alpin
Uns cavallets-teatre ecològics, moguts per 
l’energia que generen les famílies.

Espectacles itinerants
12 i 17 h  
eFímeR (cataluNya): lo monstre
Voleu saber-ho tot sobre la vida quotidiana 
d’un drac? A la Ciutadella en veureu un.

13.30 i 18.30 h  
al VíctoR (cataluNya): drac
Un drac gegantí es passeja per la Ciutadella i 
vigila els ous que ha anat dipositant pel parc.

El Parc del Jazz
Carpa
11 h  
masteR class: la GuitaRRa manouche
A càrrec d’Albert Bello.

Exposicions  
d’imatgeria festiva:
Voleu conèixer de prop els  
gegants, el bestiari barceloní  
i tota la imatgeria festiva  
que veureu als carrers  
de la ciutat durant la festa?  
Doncs veniu a veure alguna 
d’aquestes exposicions:

Pati Manning
13-23 setembre
10-20 h Exposició de gegants

La Virreina
21-27 setembre
10-20.30 h Exposició del Seguici Popular  
de Barcelona

Ajuntament de Barcelona
19-26 setembre
10-20 h Mostra de Dracs i Bèsties de Foc

La Casa dels Entremesos
19-24 setembre
10-20 h Exposicions sobre l’Any Amades  
i l’Esbart Català de Dansaires
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12.30 h  
coNceRt d’alumNes de l’escola 
de mÚsica-ceNtRe de les aRts de 
l’hosPitalet de lloBReGat

16-18.30 h  
PRoJeccioNs
Sessió de cinema.

Escenari
12-14.30 h 
Petit tast manouche de BaRceloNa 
(BaRceloNa, gypsy swing)

19 h  
coNceRt: shiNe (cataluNya, gypsy Jazz)
Un grup creat el 2007 que s’inspira en el jazz 
manouche, el tango i el swing de principis  
i mitjans del segle xx.

20.15 h 
coNceRt: NoRiG (FRaNça, gypsy Jazz)
Una francesa d’origen català va quedar 
subjugada pel film El temps dels gitanos,  
de Kusturica, i es va llançar a interpretar  
el repertori balcànic.

22 h 
coNceRt: tRio RoseNBeRG  
(holaNda, JaZZ manouche)
Dos germans i un cosí que van créixer amb la 
música de Django Reinhardt (una de les grans 
icones del jazz manouche) com a banda sonora 
i que toquen plegats des de la infància. 

Festival Àsia 2009
11-20 h  
PRoPostes FamiliaRs
Per descobrir Àsia mitjançant jocs, tallers, 
demostracions i narracions de tota mena.

11-20 h  
el viatge d’en claviJo
Un joc de pistes per explorar l’Àsia Central.

11-23 h  
cuiNes asiàtiques

11 i 12 h  
caRaka laRas (iNdoNèsia, GamelaN)
Orquestra de música tradicional indonèsia.

11 h  
PRàctica de qi gong amB el mestRe tiaN 
cheNG yaNG

11 i 17 h  
ceRcaVila natapala (PeRcussió)
 
11 i 16 h  
coNceRt: Famiya khaN  
(BaNGla desh, mÚsica bhangra) 
Folk, pop i Bollywood, en la veu d’una cantant 
de Dahka que viu a Barcelona des del 2004.

12 h  
PRàctica de pandanggo (FiliPiNes) 

12 i 18 h 
ceRcaVila de dRacs XiNesos

12 i 19 h  
coNceRt: natapala (PeRcussió)

13 i 17 h  
PRàctica de massatGes eN Família

13-20 h  
coNceRt: sRi GoPal das Baul GRouP  
(íNdia, mÚsica baul)
Per acostar-vos de la mà de la música a una 
tradició mística fonamentada en l’hinduisme, 
l’islam i el budisme.

13 h  
demostRació de kabaddi (Joc PaNJaBi)  

17 h  
coNceRt: sk1 (PakistaN, PoP) 
Arriba a Barcelona un dels cantants de pop 
més populars del Pakistan.
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17 h  
demostRació de wushu (XiNa)

18 h  
demostRació d’ikeBaNa (JaPó)

18 h  
PRàctica de daNsa de Bollywood amB 
suNNy siNGh (íNdia)

19 h  
demostRació d’aRts tRadicioNals

21 h  
coNtes PeR a adults de l’iRaN i del JaPó

21 h 
ciNema: we went to wonderland  
(Xiaolu Guo, XiNa-aNGlateRRa; 2008)
Un home xinès compleix finalment el somni  
de visitar Anglaterra.

22.30 h  
ciNema: in between days (so yoNG kim, 
coRea del sud-caNadà; 2007)
Una jove coreana emigra al Canadà,  
on s’enamorarà del seu millor amic.

Fabra i Coats

Entrada al recinte
tot el dia  
iNstal·lació d’al VictoR: l’ou balla i com?

Plaça Gran
11-22.30 h  
PaRada de titelles

11.45 i 19.30 h  
Beau Geste (FRaNça):  
transports exceptionnels
Un duet de dansa per a carn i acer o una versió 
de La bella i la bèstia en la qual ella és un ésser 
humà i el monstre, una màquina.

12.30 h  
esBaRt saNt maRtí (cataluNya):  
ball de l’ós
Dansa per a tots els públics.

13 i 17.30 h  
cia. sacude (cataluNya): falso giro
Heu pensat mai que es pot fer dansa...  
en vertical? Aquesta és la proposta de  
la Companyia Sacude, que barreja teatre, 
poesia, dansa i acrobàcia.

13.30 i 21.30 h  
collectiF Jeu de JamBes (FRaNça)
Tap dance, danses d’Àfrica i una mica de 
swing són els principals ingredients del jazz 
rock, un precedent del hip-hop on es tracta de 
combinar el moviment de les cames i del tors.

Interiors Fabra i Coats
11-14 i 17-21 h  
RamoN colomiNa i sílVia GeNoVés 
(cataluNya): consells per a l’ànima
Pau interior i bon humor: és la proposta 
d’aquests dos artistes per a la festa de  
la Mercè. 

11.30-14.30 h i 16.30-20.30 h 
cel soNoR
Taller per als més petits sobre una catifa que 
produeix un seguit de sons sorprenents.

12, 13, 17, 18 i 19 h 
el RetRete de doRiaN GRay (cataluNya): 
ne me quitte pas
Com interpretaríeu la cançó més famosa de 
Jacques Brel només amb l’ajut de dos globus  
i quatre mans? Plorareu... de riure.

12-14 i 17-20 h 
kaRotZ (aNGlateRRa): autogene
Vuit paraigües són els protagonistes d’una 
coreografia. 
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18.30 i 20.30 h  
cia. la caNiJa (BaRceloNa)
Un espectacle de titelles que es desenvolupa 
al tablao flamenc més petit del món.

Espectacles itinerants
11.15, 18 i 20.30 h  
cyBeRsteiN (ReGNe uNit): titan
Un robot gegantí s’activa de sobte: sembla 
terrorífic, però és un ésser amb molts 
sentiments.

11.30 i 17 h  
les aPostRoPhés (FRaNça):  
passage désemboîté
Música, malabars i dansa, en un espectacle 
que ens convida a jugar amb un munt 
d’objectes trobats als nostres carrers.

13.45 i 18.30 h 
maR GómeZ (cataluNya):  
diVeRsos esPectacles
Tast de diferents espectacles que barregen 
narració teatral, moviment i sentit de l’humor. 

16.30, 19 i 21 h  
costa 24 (cataluNya): meneomòbil
Per ballar sense parar amb la música 
vuitantera... d’una Game Boy!

tot el dia  
tecnomòbil
Acrobàcies, humor i interacció amb el públic,  
a més d’un espectacle de percussió i dansa.

Jocs i tallers
tot el dia  
maRcs i aRBRes soNoRs (FRaNça)

11.30-14.30 i 16.30-20.30 h
Joc de coNtRucció:  l’obra (FRaNça)

Rambla del Raval

12.30 h  
coNceRt- VeRmut: birlikte yasamak
Amb cantants dels cors Los Pasharos Sefardis, 
el Nishan Chalgidjiyan Akepella Chorus i 
el Taskın Savas Yakarıs Korosu, dirigits pel 
prestigiós director turc Taskın Savas.

22 h  
FestiVal [Bam]: toNiNo caRotoNe  
(itàlia, caNçó mediteRRàNia)

Castell de Montjuïc

Entrada al Castell
Durant el dia hi haurà dues sortides itinerants 
al matí i dues a la tarda de la ‘T Brabants 
Fietsharminish Orkest (Holanda). 

Carpa del Fossat
(places limitades)
11.30, 13.30 i 16 h  
VictoR aNtoNoV (RÚssia):  
el circo en los hilos
Un dels pocs titellaires de fil de Rússia 
ens porta un espectacle que combina la 
manipulació de titelles amb l’humor.

12.30, 14.30, 17 i 18 h  
comBiNat de ciRc 
Un seguit de grans artistes del circ ens 
ofereixen actuacions de petit format en un 
espectacle que es repeteix durant el dia.

20.30 h  
ciRcoXidado (cataluNya): concuerda
Elements d’ús industrial reciclats han servit  
a aquesta companyia per crear un espectacle 
on trobareu acrobàcies, malabars, equilibris, 
pal xinès i clown. 



77

Escenari del Fossat
11.30, 12.45, 14, 16.15 i 19 h  
luis malaBaRa (madRid)
Els personatges de Luis Malabara, un grum,  
un pirata i un bufó, desafien les lleis de la  
física amb els seus jocs amb boles i anelles.

12 i 17.15 h  
maRio:  the queeN oF the ciRcus  (eua)
Rock’n’roll, bon humor i un homenatge 
divertidíssim a Freddy Mercury i la seva banda.

13 i 18 h  
teatRo Gestual de chile (Xile):  
fisura-dos
Murmuyo i Metralleta, us avisem, són bojos, 
completament bojos. Tant, que us faran morir 
de riure si us acosteu a veure el seu espectacle.

Racó dels Nassos
12-14.30 i 16.30-20.30 h 
Racó dels Nassos
Un espai, proposat per La Puça Espectacles  
i dirigit per Joan Busquets, en el qual trobareu 
clowns, música de joguina, un rellotge gegant  
i moltes propostes més.

Pati dels Canons
12 i 13.45 h  
Bot PRoJect (cataluNya)
Tres artistes us demostren tot el que es pot 
arribar a fer saltant sobre un llit elàstic.

12.45, 16.30 i 19.30 h 
mcFèliX (cataluNya)
Màgia i números de mentalisme, amb molta 
participació del públic. 

18.30 h  
ciRqu’latioN locale (BèlGica)  
trampoline mission 3
“El cel és el límit” és el lema d’aquests atletes 
que competiran per a vosaltres oferint-vos les 
acrobàcies més sorprenents.

Tallers del Fossat
tot el dia 
PaRada d’aRticles de ciRc

11.30-19.30 h 
cia. PassaBaRRet (cataluNya):  
talleRs de ciRc la BeRta 

Espai Menuts
11.30-19.30 h 
esPai de Jocs PeR als més Petits 

11.30-14 i 16.30-20 h 
talleR de màGia amB el maG maNu 
(cataluNya)

Plaça i Basílica  
de la Mercè

8 h  
matiNades de GRalleRs
Circuits lliures pels carrers del Barri Gòtic, que 
acabaran a les 9.15 h a la plaça de Sant Jaume.
 
10.30 h  
missa coNceleBRada

12 h  
soRtida del seGuici d’autoRitats
Després de saludar les autoritats amb els 
tradicionals Pilars Castellers, comença la 
desfilada del Seguici Popular, que passarà pels 
carrers Ample, del Regomir i Ciutat per arribar 
a les 12.15 h a la plaça de Sant Jaume.

19 h  
saRdaNes
Amb la Cobla Ciutat de Girona.

21 h  
coNceRt a la Basílica de la meRcè
Amb la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona.
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Museu Marítim

Exterior del Museu
11-20 h  
esPai iNFaNtil heNkel
Gaudeix de les activitats que hem preparat  
per als nens.

11-14 i 16.30-20 h 
le caRRoussel maRiN (FRaNça)
El rap Gilbert i la foca Yo-yo només són alguns 
dels molts personatges que us esperen en 
aquest petit carrusel de 23 places ple d’éssers 
sortits del mar.

11-20.30 h  
cuB soNoR
Descobriu el munt de sons diferents que pot 
arribar a produir aquest gran cub.

11-20.30 h  
le manège d’autrefois (BèlGica)
Un carrusel del 1932 ple de barquetes que 
recrea el món marí. Un seguit d’actors 
s’encarreguen de l’animació.

12. 30, 18 i 20.30 h 
cal y caNto teatRo (BuRGos): a-ta-ka!
Mireu al cel i descobrireu un munt d’estranyes 
criatures que volen sobre els vostres caps. 
  
Foule théâtRe (BèlGica): kayak
Dues sortides itinerants al matí i dues a la 
tarda.

Interior del Museu
11.30 i 18 h 
teatRe d’omBRes de ceNGiZ öZek 
(istaNBul):  the garbage monster
Una mostra de karagöz o teatre tradicional 
d’ombres turc, en què s’explica la història d’un 
peix que neteja el fons del mar.

12.15, 13.30, 17.30 i 19 h 
teatRe de l’home diBuiXat (castelló): 
pedra a pedra
Mireu les pedres que podeu recollir de la sorra i 
veureu que són més que un simple tros de roca: 
només cal fer servir la imaginació.

12.45, 18.45 i 19.30 h  
akiN çakmut (istaNBul, deRViX)
Un dervix turc porta fins a la festa de la Mercè 
la seva dansa giratòria d’orígens religiosos. 

13 i 17 h  
teatRe d’omBRes de ceNGiZ öZek 
(istaNBul): the magic tree
Una mostra de la forma més tradicional del 
karagöz, teatre d’ombres turc. 

Entrada del museu
11.30, 13, 16.30, 17.45 i 19 h  
alBeRt esteNGRe i caRles alcoy 
(cataluNya): el vell de la barretina 
blanca
Una metarondalla que, a partir de la figura 
de l’investigador del folklore Joan Amades, 
ens explica diverses rondalles tradicionals 
catalanes. 

Jardins del Baluard
11-14.30 i 16.30-20 h  
accés als JaRdiNs del BaluaRd

11-14.30 i 16.30-20 h  
cRema PRoduccioNs (cataluNya):  
els músics de drap
Gaudiu durant tot el dia de les actuacions 
d’aquesta orquestra de semiautòmats que 
simula una formació de ninots de drap,  
amb ballarins que animen l’activitat.

11-14 i 16.30-19.30 h  
esPai meNuts
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11-14.30 h i 16.30-20 h  
l’aValot (cataluNya): dia de pesca
Un joc-espectacle en què sis participants 
han de demostrar les seves habilitats com  
a pescadors. 
 
11.30, 13 i 18 h  
titelles BaBi (cataluNya):  
la balena elena
Un clàssic de les titelles de vareta que ens 
explica les moltes aventures que viuen la 
balena Elena i el seu amic Enric, un home que 
mai no havia vist el mar.

Fòrum Nits

Cadena 100
21-23.30 h  
coNceRt: dePt (cataluNya, PoP-Rock)+ 
whiskyN’s (cataluNya, PoP)
Nascut a Manresa, Dept celebra enguany el 
desè aniversari amb un disc nou,  Música global. 
Per la seva banda, els Whiskyn’s ens porten els 
temes del seu nou disc, Reus-París-Londres.

Fòrum Máxima FM
17-22 h 
mÁXima sPoRt sessioN
Una sessió única que combinarà la música en 
directe dels dj’s de Máxima FM Barcelona amb 
l’outdoor cycling.

Teatre Grec

Amfiteatre
21.30 h 
los ViVaNcos (cataluNya): 7 hermanos
Un espectacle de dansa que combina la dansa 
contemporània, el flamenc, el ballet clàssic  
i fins i tot el breakdance i les arts marcials. 

Platja de la Barceloneta 
(Espigó del Gas)

22.30 h 
Xii FestiVal PiRotècNic iNteRNacioNal
Rozzi Fireworks (EUA)

Focs a la platja
Podreu veure les actuacions 
del Festival Pirotècnic des de 
l’Espigó del Gas, situat davant 
del carrer del Gas, molt a prop 
de l’Hospital del Mar

Pla d’Allada Vermell

Festival Populart de Titelles al Carrer
12 h  
FiRa d’aRtesaNs
Durant tot el dia

16-18 h  
daNiel RaFFel (FRaNça):  
la cabana de pépé

18 h  
Ne me títeRe Pas/cuatRo camiNos 
(cataluNya): campi qui puga
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22 h  
coNceRt 40 PRiNciPales: daNiel 
meRRiweatheR (austRàlia, soul-r&b)
Aquest jove músic australià acaba de debutar 
amb un disc, Love and War, que ha captivat els 
amants del folk acústic.

Centre i laterals de la plaça
11-14 h i 17-20 h  
la importància de reciclar
Intervida

11-14 i 17-20 h  
coNcuRs de maquillatGe PeR a iNFaNts
Associació de Donants Voluntaris de Sang de 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

11-14 h i 17-20 h  
actiVitat lÚdica: unicef celebra el  
20è aniversari de la convenció sobre 
els drets dels infants
UNICEF

11-14 h  
valorem els altres pel que poden fer,  
i no pel que no poden fer 
Exhibició d’esport adaptat (boccia i eslàlom) 
del Club Esportiu Esbonat i Amistat Barcelona.

17 -18 h  
Vols PiNtaR d’uNa maNeRa diFeReNt?
Taller de pintura amb adaptacions per a 
persones amb discapacitat de la Fundació 
Catalana per la Paràlisi Cerebral (FCPC).

18-19 h  
eXhiBició d’special hockey
La Tutela. Fundació privada tutelar de 
discapacitats psíquics

19-20 h  
netegem la roba d’inJustícies!
Campanya Roba Neta del SETEM.
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24

Plaça de Catalunya

11-20 h 
la ciutat de les PeRsoNes:  
14a mostRa d’associacioNs
Coneixeu les associacions que treballen 
a Barcelona i la seva activitat voluntària i 
desinteressada per la millora de la convivència 
ciutadana. 

Escenari
Presentador: Pep Callau
11 h  
mostRa de daNsa tRadicioNal 
Esbart Català de Dansaires (seccions infantil  
i juvenil)

11.40 h  
ritme en dansa
Grup internacional de danses Renaixença

12.20 h  
esBaRt saNta eulàlia
Associació de promoció de la cultura catalana

12.50 h  
añoranzas del perú (daNses)
Associació Alma Peruana

13.25 h  
daNses del PeRÚ
Associació cultural Perú Contemporáneo

19-20 h  
Pallassos seNse FRoNteRes
Grups expedicionaris d’aquesta ONG ens 
ensenyaran material visual de les seves 
expedicions i connectaran telemàticament 
amb Abidjan i San Pedro (Costa d’Ivori).  
Ens veurem, cantarem i ballarem junts.
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17-19 h  
Pallassos seNse FRoNteRes
Membres d’aquesta ONG ens parlen de la feina 
que han fet a països com Bòsnia, Colòmbia,  
el Congo, la Costa d’Ivori, el Líban o Mali, entre 
molts altres.

Carpa d’Activitats
11-12 h  
Recital de Poesia
Círculo de Castilla y León

12-13 h  
móN RaVal: caNtada d’haVaNeRes
Ass. de comerciants i veïns del carrer de la Cera

13-14.30 h  
Ball-VeRmut: oRquestRiNa la muNdial

17-18 h  
proveeduría cultural el colmado: 
música i màgia
Associació Cultural Il Quarto Stato

18-18.30 h  
iii setmaNa del deute
Performance/teatre organitzat pel SETEM.

18.30-20 h  
talleR de la Pau de BRahma kumaRis

Auditori
11.30-12.30 h   
“muRs: tReNquem tòPics de la coNViVèNcia”
Exposició de SOS Racisme-Catalunya.

12.30-14 h  
protecció dels drets de les persones 
amb discapacitat intel·lectual:  
la incapacitat i la tutela
Xerrada-debat organitzat per La Tutela, 
fundació privada catalana tutelar de 
discapacitats psíquics.

17-18 h  
reunió cim, 2010 - 65è aniversari de 
l’alliberament del camp i experiències 
educatives
Projecció, presentació del projecte i debat a 
càrrec de l’Amical de Mauthausen i altres.

18-19 h  
l’índia rural i el proJecte de la fundació 
vicente ferrer
Conferència de la Fundació Vicente Ferrer.

19-20 h  
PRoJecció 
Actuacions de l’Orfeó Martinenc

Carpes de les Federacions
Federació d’entitats del districte de 
Sants-Montjuïc
11-20 h 
fora muralles, fem esport tots Junts
Les entitats esportives de totes tres 
federacions fan esport plegades.

Ens de comunicació / Fundació Candel
eXPosició: “caNdel, la lliBeRtat 
d’eXPRessió”

PReseNtació del lliBRe la providència es 
diu paco, de GeNís siNca (ed. la maGRaNa)

Associació Projecte Fiare  
a Catalunya
12 h  
coNtacoNtes PeR a GRaNs i Petits

17.30 h  
ateNció a discaPacitats Psíquics

19 h  
coNceRt acÚstic oRGaNitZat PeR l’aNteNa
A més, hi haurà taules informatives i 
exposicions sobre banca ètica i sobre projectes 
finançats per Fiare.
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Carpa dels Castellers de Barcelona
“40 aNys de castells a la ciutat”
Exposició sobre els 40 anys dels Castellers de 
Barcelona.

Banc de sang
autocaR PeR FeR doNació de saNG
Associació de Donants Voluntaris de Sang de 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Amics de la Bici
eXPosició FotoGRàFica

Direcció de Participació 
i Associacionisme, Torre 
Jussana-Centre de Serveis a les 
Associacions
coneix les associacions
Gimcana

l’arbre dels desitJos
Expresseu els vostres desitjos sobre 
l’associacionisme.

Jornada de portes 
obertes a diferents 
equipaments de la 
ciutat

12-14 h
museu etNolòGic
Ball de Postguerra
(Pg. de Santa Madrona, 16-22)

10-20 h
cosmocaiXa
Jornada de portes obertes al museu i activitats 
gratuïtes. (Isaac Newton, 26)

11, 12 i 18 h
caiXaFoRum
“Maurice de Vlaminck, un instint fauve”
Visita a l’exposició per a famílies. 
(Av. Marquès de Comillas, 6-8)

10-19 h
aRXiu FotoGRàFic de BaRceloNa
“1909: Fotografia, ciutat i conflicte”
Visita lliure a l’exposició. (Pl. de Pons i Clerch, 2)

11-20 h
casa amatlleR
El Matarranya desconegut
Jocs tradicionals, presentacions i concerts 
al voltant d’aquesta comarca de la Franja. 
(Passeig de Gràcia, 41)

10-20 h
castell de moNtJuïc
“Barcelona té Castell”
Una exposició ens mostra el futur del Castell 
de Montjuïc. Inclou la vista al recuperat dipòsit 
d’aigües. (Carretera de Montjuïc, 66)

11-20 h
cccB
“El segle del jazz”
Visita lliure a l’exposició, que recorre la història 
d’un dels gèneres musicals més destacats del 
segle xx. (Montalegre, 5)

21.30-23 h 
cccB
What the Fuck
Sis sessions d’improvisació a càrrec de grups 
de l’escena jazzística catalana. (Montalegre, 5)

11-19 h
dhuB - disseNy huB BaRceloNa
Inclou la visita a l’exposició “Efecte souvenir. 
Fetitxes de viatge, més enllà dels tòpics” i a la 
galeria d’estudi “Tocadors”. (Montcada, 12)
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10-18 h
dhuB PedRalBes
Inclou la visita a les exposicions “El cos vestit” 
i “De l’objecte únic al disseny de producte”.  
(Av. Diagonal, 686)

10-14.30 h
FuNdació JoaN miRó
Visita lliure al fons permanent de la Fundació  
i a les exposicions temporals.
(Parc de Montjuïc)

12-20 h
la caPella 
Centri/fugacions
Exposició d’intercanvi entre el centre d’art 
Can Xalant, de Mataró, i Platform Garanti,  
d’Istanbul.
(Hospital, 56) 

11-20 h
la ViRReiNa. ceNtRe de la imatGe
“Jo mateix i l’altre”
Jornada de portes obertes i visita 
lliure a aquesta exposició de fotografia 
contemporània. (La Rambla, 99)

“Fotomercè’08”
Les millor fotos del concurs Fotomercè 2008. 
Amb Carmen Secanella com a fotògrafa 
convidada.

10-18 h
museu de ceRàmica
Portes obertes. (Diagonal, 686)

10-14 h
macBa
Taller a l’aire lliure per a tota la família.
(Pl. dels Àngels, 1)

10-15 h
museu de la Xocolata
El museu celebra la Festa Major de Barcelona 
amb una entrada reduïda a 3 €. (Comerç, 36)

10-20 h
museu d’històRia de BaRceloNa
Visita lliure al conjunt de la plaça del Rei i 
al Monestir de Pedralbes. (Pl. del Rei, s/n i 
Baixada del Monestir, 9)

10-19 h
museu FRedeRic maRès
Portes obertes. Inclou la visita a l’exposició  
“La bellesa ideal. Antoni Solà (1780-1861), 
escultor a Roma”. (Pl. de Sant Iu, 5-6)

12-13 h
museu d’aRqueoloGia
Una passejada divina
Un recorregut per les creences religioses de 
l’època prehistòrica i l’antiguitat.

(Pg. de Santa Madrona, 39-41)

12 i 13 h
museu de la mÚsica
Albéniz, de visita
Visita teatralitzada on un jove Issac Albéniz us 
portarà a recórrer el museu. (Lepant, 150)

10-14.30 h 
Palau Güell
Obertura extraordinària
Visita pública parcial a l’edifici, declarat 
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO 
i una de les joies del modernisme català. 
(Nou de la Rambla, 3)

10-13 i 15-18 h 
col·lecció de caRRosses FÚNeBRes
Visita lliure
Una extraordinària col·lecció de carrosses 
fúnebres per conèixer els ritus funeraris dels 
barcelonins de fa uns segles.
(Sancho de ávila, 2)
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Moll de Marina

10-20 h  
teNNis i Vòlei PlatJa
Activitats de promoció d’ambdós esports, amb 
sessions d’aprenentatge per a la quitxalla, així 
com sessions de nivell més avançat. 

Altres espais

Barna Centre
(Av. del Portal de l’Àngel, 4)
diBuiXem la meRcè
Concurs de dibuix infantil per a nens i nenes 
d’entre 3 i 12 anys (a títol individual o amb les 
escoles respectives) al voltant de les festes 
de la Mercè. Porteu un dibuix a l’av. del Portal 
de l’Àngel, 4, 2n pis, entre el 5 i 16 d’octubre 
i podreu guanyar vals de compra d’entre 60 i 
150 €.

Palau de la Mercè
(Pg. de Colom, 14)
10-14.30 h  
JoRNada de PoRtes oBeRtes
Visiteu el claustre i les diferents estances 
d’aquest palau del segle xvii que actualment és 
la seu de la Inspecció General de l’Exèrcit.

Moll de la Fusta
12-22 h  
XXiX mostRa de ViNs i caVes de cataluNya
Fira de degustació de vins i caves catalans. 
L’entrada (7 €) inclou 10 tiquets de degustació 
i una copa.

Parc Zoològic de Barcelona
(Parc de la Ciutadella-Zoo- i Edifici 
Marina Seca-Port Fòrum -Zoo marí-)
11-15 h  
talleR de PiNtacaRes PeR a iNFaNts  
i Família
Taller infantil per aprendre a pintar-se la cara 
al recinte de la Ciutadella.

12-14 i 18-21 h  
eXPosició del Nou Zoo de BaRceloNa
Amb motiu de l’obertura de l’Aula de Natura  
del Zoo marí, s’obre una exposició al Fòrum que 
explica com serà el futur Zoo de Barcelona  
i el futur Zoo marí.

Final del carrer de la Marina
11-20 h 
actiVitats d’oRieNtació: ciRcuit 
d’oRieNtació
Circuit d’orientació ludicocultural per a 
ciutadans i ciutadanes de totes les edats.  
Cal portar-hi un bolígraf. 

19 h  
actiVitats d’oRieNtació: cuRsa PoPulaR
Competició popular urbana oberta a tothom.  
Es recomana portar sabatilles de córrer.

Club Natació Atlètic-Barceloneta
(Pl. del Mar, s/n)
9.30 h  
tRoFeu Festes de la meRcè de wateRPolo 
i Natació
Competicions corresponents a la semifinal del 
trofeu.
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Plaça de Sant Jaume

21.30 h  
PasseJada de les Bèsties de Foc
Una rua nocturna sense foc d’espurna que 
permet que la ciutadania pugui contemplar 
tranquil·lament els dracs i les bèsties de foc. 
Recorregut: Bisbe, pl. Nova, Palla, pl. de Sant 
Josep Oriol, pl. del Pí, Cardenal Casañas, la 
Rambla, ptge. de Colom, pl. Reial (22.30 h, gran 
encesa), Ferran i pl. de Sant Jaume (22.45 h).

20.45, 21.15 i 22 h  
esPectacle de PRoJeccioNs: enlluerna’t! 
Més informació sobre aquest espectacle, a la 
p. 9.

23.30 h 
luaR Na luBRe (Galícia, mÚsica celta)
Acaben de fer 25 anys, i durant aquest temps 
han portat la música d’arrels gallegues pel 
món i han seduït fins i tot músics com ara 
Mike Oldfield. El directe és un dels punts forts 
d’aquest grup, que ha donat a conèixer per tot 
arreu les músiques d’arrel celta. 

Eixample

Torre de les Aigües
21, 21.30, 22.30 i 23.15 h 
FRaNc aleu (cataluNya): scangirl

Consell de Cent (Bruc/Llúria)
20.45 h  
kaRam cia. (cataluNya): residual gurús

22 h 
daVid moReNo (cataluNya): floten tecles

Passeig de Lluís Companys
21 h  
stRaNGe FRuit (austRàlia): spheres
Un seguit d’esferes gegantines s’il·luminen i de 
l’interior van sortint uns personatges que ens 
parlen de la relació dels homes amb la Terra.

consulteu la programació detallada a la p. 18

Avinguda de la Catedral

22.30 h  
coNceRt: aNthoNy JosePh & the sPasm 
BaNd (ReGNe uNit-tRiNitat, funk-world)
Anthony Joseph cultiva la forma més nova de 
poesia urbana, l’spoken word, acompanyat del 
quintet de jazz The Spasm Band.

24 h  
coNceRt: toNy alleN (NiGèRia, afrobeat)
Un dels creadors de l’afrobeat junt amb Fela 
Kuti, amb qui va fundar el grup Africa 70. 

Plaça Reial

18.45 h  
PRocessó de beata ocaña 2009

21 h  
FestiVal [Bam]: NaPoleóN solo  
(màlaGa, PoP-Rock)

21.45
FestiVal [Bam]: iX! (cadaqués, PoP)

22.30 h  
PasseJada de les Bèsties de Foc
Gran encesa.

23 h  
FestiVal [Bam]: PeR coNFiRmaR

00.15 h  
FestiVal [Bam]: the Go! team  
(ReGNe uNit, PoP-indie-hip-hop)

Divendres 
25
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Plaça del Rei

21.30 h  
FestiVal [Bam]: iNsPiRa  
(cataluNya, PoP-Rock)

22.45 h  
FestiVal [Bam]: PÁJaRo suNRise  
(lleó, PoP-electRoacÚstica)

00.15 h  
FestiVal [Bam]: estaNislau VeRdet 
(cataluNya, PoP-folk-Post Rock)

Portal de la Pau

21 h 
haVaNeRes: PeiX FReGit

22.30 h  
FestiVal [Bam]: VeRy Pomelo (BcN, RumBa)

23.30 h
los imPaGaos (BcN, FlameNc - Rock)

00.45 h  
FestiVal [Bam]: iNstituto meXicaNo del 
soNido (electRòNica - llatiNa)

Parc de la Ciutadella

18-1 h  
les cuiNes d’àsia

El Parc del Medi Ambient
Espai Cascada
16.30-20 h  
théâtRe de la touPiNe (FRaNça):  
bestiaire alpin

16.30-20.30 h  
Paul-heNRi JeaNNel (FRaNça):  
chapeau magique 

Espectacles itinerants
17 i 19h  
eFímeR (cataluNya): lo monstre

18 i 20 h  
al VíctoR (cataluNya): drac

18 h  
cie. moutoN de VaPeuR (FRaNça): 
les quiétils

El Parc del Jazz
Carpa
11 h  
4 comBos de l’escola de Blues de Nou 
BaRRis (PRoFessoRs i alumNes)

13 h  
coNceRt: seBastoPol 
(FRaNça, blues showman)
Un home-orquestra del jazz que toca tota 
mena d’instruments extravagants.

15.30 h  
Plató mòBil tV Bad music Blues

Escenari
18.30 h
coNceRt: amadeu casas stRolliN’ BaNd 
(cataluNya, blues)
Homenatge musical a T. Bone Walker.

20 h
lluís coloma sePtet (BaRceloNa, blues)
Un virtuós del blues que fusiona els ritmes de 
Nova Orleans, el R&B i el bugui-bugui.

22 h
coNceRt: JaNiVa maGNess (eua, blues)
Una de les grans blues women blanques, amb 
una veu sensual i plena de matisos.

Divendres 
25
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00.15 h
coNceRt: James huNteR (aNGlateRRa, 
soul-r&b)
Va triomfar el 2006, després de vint anys al 
món de la música, amb People Gonna Talk, i 
l’èxit no se li acaba: el seu nou treball, The Hard 
Way, és d’aquells que es reconeixen com un 
gran disc la primera vegada que s’escolten.

Escenari Cascada
21 h  
ciNema: JaZZ NoiR
El hombre del brazo de oro (Otto Preminger, 1955)

21 i 23 h  
ciNema: JaZZ NoiR
Ascenseur pour l’echafaud (Louis Malle, 1957)

consulteu la programació detallada a la p. 73.

Rambla del Raval

22 h  
FestiVal [Bam]: ceZa (tuRquia, hip-hop)

24 h  
FestiVal [Bam]: shaNtel “PlaNet PaPRika 
touR’09” (alemaNya, dJ-mÚsiques 
BalcàNiques)

Fabra i Coats

Entrada al recinte
17 h  
GRallakatÚ (cataluNya, PeRcussió)

tot el dia  
iNstal·lació Plàstica d’al VictoR: l’ou 
balla i com?

Plaça Gran
17.30 h  
cia. sacude (cataluNya): falso giro

17.30-1.30 h  
FestiVal siNcRoNia
Música i imatge s’uneixen per crear un nou 
llenguatge del que els artistes de Sant Andreu 
ens n’ofereixen una mostra. 

18.30 h  
cia. maR GómeZ (cataluNya) 

19.30 h  
Beau Geste (FRaNça): 
transports exceptionnels 

21.30 h  
collectiF Jeu de JamBes (FRaNça)

Interiors Fabra i Coats
17-21 h
RamoN colomiNa i sílVia GeNoVés 
(cataluNya): consells per a l’ànima

17-21 h  
cel soNoR

17-20 h  
kaRotZ (aNGlateRRa): autogene

18 i 19 h
el RetRete de doRiaN GRay (cataluNya): 
ne me quitte pas

18.30 i 20.30 h  
cia. la caNiJa (BaRceloNa)

Espectacles itinerants
18 i 20.30 h  
cyBeRsteiN (ReGNe uNit): titan

17 h  
les aPostRoPhés (FRaNça): 
passage désemboîté
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17, 19 i 21 h  
costa 24 (cataluNya): meneomòbil

tota la taRda 
tecnomòbil

Jocs i tallers
tota la taRda  
maRcs i aRBRes soNoRs (FRaNça)

17-21h
Joc de coNtRucció:  l’obra (FRaNça)

consulteu la programació detallada a la p. 75.

Castell de Montjuïc

10-20 h  
“BaRceloNa té castell”
Una exposició ens mostra el futur destí de les 
instal·lacions del Castell de Montjuïc. Inclou la 
visita al recuperat dipòsit d’aigües.

Entrada al Castell
A la tarda, hi haurà dues sortides itinerants de 
‘T Brabants Fietsharminish Orkest (Holanda).

Carpa del Fossat 
(places limitades)
17.30 i 18.30 h 
comBiNat de ciRc

21.30 h  
ciRcoXidado (cataluNya): concuerda

Escenari del Fossat
17 i 20.15 h  
luis malaBaRa (madRid)

18 i 21 h  
teatRo Gestual de chile (Xile): 
fisura-dos
19.30 h  
maRio: queeN oF the ciRcus (eua)

Racó dels Nassos
18-22 h  
Racó dels Nassos

Pati dels Canons
17.15 i 21 h  
mcFèliX (cataluNya)

18.30 h  
ciRqu’latioN locale (BèlGica): 
trampoline mission 3

20 h  
maG maNu (cataluNya)

Tallers del Fossat
17-20 h  
cia. PassaBaRRet (cataluNya):  
talleRs de ciRc la BeRta

Espai Menuts
17-19.30 h 
esPai de Jocs PeR als més Petits 

17-20 h 
talleR de màGia

consulteu la programació detallada a la p. 76.

 
Teatre Grec

Amfiteatre
21.30 h  
los ViVaNcos (cataluNya): 7 hermanos
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Interior del Museu
17 h  
teatRe d’omBRes de ceNGiZ öZek 
(istaNBul): the magic tree

17.30 i 19 h  
teatRe de l’home diBuiXat (castelló): 
pedra a pedra

18 h  
teatRe d’omBRes de ceNGiZ öZek 
(istaNBul): the garbage monster

18.45 i 19.30 h  
akiN cakmut (istaNBul, deRViX)

Espai cinema
21 h  
ciNema istaNBul
Cruzando el puente. Los sonidos de Estambul 
(Fatih Akim, 2005)

23 h  
ciNema istaNBul 
Al otro lado (Fatih Akim, 2007)

consulteu la programació detallada a la p. 78.

Fòrum Nits 

Cadena 100
22-2 h 
coNceRt: aleX uBaGo (VitòRia, PoP)  
+ coti (aRGeNtiNa, PoP)
Alex Ubago presenta al Fòrum el seu quart disc, 
Calle Ilusión, mentre Coti torna a la ciutat amb 
Malditas canciones, el seu nou treball.

La Rambla- 
Palau de la Virreina

11-20 h 
“Jo mateiX i l’altRe”
Portes obertes i visita lliure a l’exposició.

11-20 h 
FotomeRcè
Les millors fotos del FotoMercè 2008, amb 
Carmen Secanella com a fotògrafa convidada.

18-20 h  
PRocessó beata ocaña 2009 
Homenatge a l’artista de la plaça Reial, símbol 
de la Barcelona dels setanta. Hi participaran 
algunes de les figures de paper maixé creades 
per Ocaña. L’acte està organitzat per La Rosa 
del Vietnam-Pere Pedrals i el cartell és obra 
d’álvaro Dobladez. Recorregut: del Palau de la 
Virreina a la pl. Reial, i tornada.

21.45 h  
PasseJada de les Bèsties de Foc

Museu Marítim

Exterior del Museu
16-20.30 h  
le manège d’autrefois (BèlGica)

16-20 h  
cuB soNoR

18 i 20.30 h  
cal y caNto teatRo (BuRGos): a-ta-ka!

Foule théâtRe (BèlGica): kayak
Durant la tarda hi haurà una sortida itinerant 
del Kayak, de Foule Théâtre.
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Fòrum / Electro BAM
24-4.30 h 

24 h 
FuRGusoN (GuRB, postpunk-electRòNica) 
24.45 h 
ViNilette (BaRceloNa, techno)

1.45 h 
suBway (aNGlateRRa, cosmic-disco)

2.30 h 
kRikoR (FRaNça, electRòNica)
Visuals de la Nit: sluRP tV

Fòrum BAM / MTV
23.30 - 3.30 h
PRaXiZ (BcN, hip-hop) +
FlaVio RodRíGueZ (cataluNya, hip-hop-R&B) 
+ haBlaNdo eN Plata (màlaGa,  hip-hop) + 
7 Notas 7 coloRes (BcN, hip-hop)
(host:maRkooZ (BcN, beat box))

Platja de la Barceloneta 
(Espigó del Gas)

22.30 h  
Xii FestiVal PiRotècNic iNteRNacioNal
Focs d’Artifici Europlá (València)

Pla d’Allada Vermell

Festival Populart de Titelles 
al Carrer
12 h  
FiRa d’aRtesaNs
Durant tot el dia

12-13 i 19-20 h  
daNiel RaFFel (FRaNça): 
la cabana de pépé

18 h  
titelles VeRGés (cataluNya): 
la laia i el fantasma

Plaça de Catalunya

17-20 h  
la ciutat de les PeRsoNes: 14a mostRa 
d’associacioNs
Coneixeu les associacions que treballen 
a Barcelona i la seva activitat voluntària 
i desinteressada per a la millora de la 
convivència ciutadana. 

Escenari
11 h 
 acuarela boliviana
Centro Boliviano Catalán

11.40 h  
catalunya i la dansa
Esbart Ballets de Catalunya

12.10 h  
coNceRt líRic
Federació Catalana de Teatre Líric

12.50 h  
daNses
Escola de dansa Mas Guinardó

13.20 h  
the show choir
Federació Catalana d’Entitats Corals 

Pallassos seNse FRoNteRes
Material visual de les expedicions d’aquesta 
ONG i connexió telemàtica amb Abidjan i San 
Pedro (Costa d’Ivori). 

Divendres 
25
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22 h  
coNceRt: oRquestRa PlateRia  
(cataluNya, mÚsica de Ball)
Els reis de la música de ball dels anys 
quaranta, cinquanta i seixanta.  
Tothom a ballar!

24 h  
coNceRt: Joe BataaN & los FulaNos  
(eua, latin soul) 
El rei del latin soul i la banda de boogaloo 
(el ritme nascut de la fusió dels sons llatins 
i el funk-soul) Los Fulanos, presenten en viu el 
disc que han enregistrat plegats aquest 2009. 

Centre i laterals de la plaça
17-19 h 
Pallassos seNse FRoNteRes
Membres d’aquesta ONG ens parlen de la feina 
que han fet a països com Bòsnia, Colòmbia, la 
Costa d’Ivori, el Líban o Mali, entre molts altres.

17-20 h  
la importància de reciclar
Intervida

17-20 h 
actiVitat lÚdica: unicef celebra  
el 20è aniversari de la convenció  
sobre els drets dels infants
UNICEF

Carpa d’Activitats
17-18 h  
un món màgic
Contacontes de la Fundació Vicente Ferrer

18-18.30 h  
caFè-teatRe de l’acet
Associació Catalana d’Escoles de Teatre (ACET) 

18.30-20 h 
talleR de la Pau
Brahma Kumaris   

Auditori
17-20 h  
“muRs: tReNquem tòPics de la 
coNViVèNcia”
Exposició permanent de SOS Racisme-Catalunya.

17-18 h  
ball de bastons: el ball, 
la música, el vestuari
Presentació, audiovisual i xerrada de la 
Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya.

18-19 h 
tRoBada amB la PRoVeeduRía 
cultuRal el colmado
Presentació audiovisual del projecte de 
l’Associació Cultural Il Quarto Stato.

19-20 h  
PRoJecció documeNtal: 4notes
Un documental sobre la realitat en el món vora 
els objectius del mil·lenni.

Carpes de les Federacions
Federació d’Entitats 
del Districte de Sants-Montjuïc
17-20 h
fora muralles, aprenem Junts
Les entitats amb objectius educatius de les 
tres federacions s’agrupen per aprendre a 
conversar en català i a jugar a escacs.

Ens de la comunicació / 
Fundació Candel
Presentació de les conclusions del I Congrés 
d’Associacionisme Cultural Català.

Associació Projecte Fiare 
a Catalunya
17 h  
models alteRNatius d’accés a l’haBitatGe 

19 h  
PRoJectes educatius des de la 
ciutadaNia
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Castellers de Barcelona
“40 aNys de castells a la ciutat” 
Exposició sobre els 40 anys de vida dels 
Castellers de Barcelona.

Banc de sang
autocaR PeR FeR doNacioNs de saNG
Associació de Donants Voluntaris de Sang de 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Amics de la Bici
eXPosició FotoGRàFica

Direcció de Participació  
i Associacionisme, Torre  
Jussana-Centre de Serveis  
a les Associacions
coneix les associacions
Gimcana

l’arbre dels desitJos
Expresseu els vostres desitjos sobre el món  
de l’associacionisme.

Moll de Marina

10-20 h
teNNis i Vòlei PlatJa
Activitats de promoció d’ambdós esports,  
amb sessions d’aprenentatge per a la quitxalla  
i sessions de nivell més avançat. 

Altres espais

MACBA
(Pl. dels Àngels, 1)
10-14 i 16-19 h
talleRs FamiliaRs
Taller a l’aire lliure per a tota la família. Després 
de comentar algunes obres exposades al 
museu, els més petits podran experimentar.

Barna Centre
(Av. del Portal de l’Àngel, 4)
diBuiXem la meRcè
Concurs de dibuix per a nens i nenes d’entre  
3 i 12 anys (a títol individual o amb les escoles 
respectives) sobre les festes de la Mercè. 
Porteu el vostre dibuix a l’avinguda del Portal 
de l’Àngel, 4, 2n pis, entre el 5 i 16 d’octubre,  
i podreu guanyar vals de compra d’entre 60  
i 150 €.

Moll de la Fusta (Port Vell)
16-22 h  
XXiX mostRa de ViNs i caVes de cataluNya
Fira de degustació de vins i caves catalans. 
L’entrada (7 €) inclou 10 tiquets de degustació 
i una copa.

Plaça de la Prosperitat
19-21 h
talleR de màGia i esPectacle amB el maG 
haussoN
Espectacle lúdic per celebrar la rehabilitació 
de la mitgera de la plaça de la Prosperitat, un 
homenatge a Brossa de l’artista Perejaume.  
Hi haurà tallers i un espectacle a càrrec del 
Mag Hausson. 

Biblioteca Manuel Arranz - 
Poblenou
(Joncar, 35)
18-19 h 
conèixer Joan amades, un món gegant
Un espectacle per conèixer Joan Amades 
mitjançant material fotogràfic, figuretes  
i instruments de música popular.

Divendres 
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Plaça de Sant Jaume

11 h
matí BastoNeR
Amb els bastoners de l’Esbart Català de 
Dansaires de Barcelona, del Raval, de Gràcia, 
del Poble-sec, del Casc Antic, la Bastonera 
de Sant Andreu, Cop a Cop de Gràcia i 
Bastoners de Barcelona. Els grups participen 
en una cercavila posterior. Recorregut: pl. de 
Sant Jaume, Ferran, la Rambla, Bonsuccés, 
Elisabets i pl. dels Àngels (12.50 h).

18 h
Ballada de saRdaNes
Violetes del Bosc. Cobla del Prat del Llobregat

20.45, 21.15 i 22 h  
esPectacle de PRoJeccioNs: enlluerna’t!  
Més informació, a la p. 9.

23.30 h  
coNceRt: qui hi ha? (cataluNya, folk) 
Com donar-li la volta a la música d’arrels celtes? 
Afegint-hi sons del Mediterrani i un pèl de 
psicodèlia com fa aquesta banda de Sant Boi.

Palauet Albéniz 
i Jardins de Joan 
Maragall

11-22 h  
PoRtes oBeRtes 
Per conèixer un recinte reservat habitualment 
a actes protocolaris i que avui s’obre a tota la 
ciutadania (11-21 h). Als jardins, hi trobareu 
jocs i tallers per a nens de totes les edats.

12, 13.30, 17.30 i 19 h  
esPectacles de màGia 
Amb Sergi Buka (Magikíssim) i el Mag Hausson 
(It’s magic).

20.30 h  
coNceRt 
Fi de festa amb la Swintrèpids Band.

Eixample

Torre de les Aigües
21, 21.30, 22.30 i 23.15 h  
FRaNc aleu (cataluNya): scangirl

Consell de Cent (Bruc/Llúria)
20.45 h
kaRam cia. (cataluNya): residual gurús 

22 h
daVid moReNo (cataluNya): floten tecles

Passeig de Lluís Companys
21 h 
stRaNGe FRuit (austRàlia): spheres

Jardins de Laura Albéniz
(Pau Claris, 182, interior d’illa)
Jardins d’Emma de Barcelona
(Comte Borrell, 157-159, interior 
d’illa) 

11-13.30 h 
la pell de l’eixample 
Joc de descoberta per redescobrir els 
elements arquitectònics de les façanes de 
l’Eixample, seguint una ruta que us portarà 
o bé per l’Eixample més senyorial o bé pel 
barri popular de Sant Antoni. Cal una càmera 
fotogràfica digital i un cable USB. Inscripcions 
del 21 al 25 de setembre al web del Museu 
d’Història de Barcelona (www.museuhistoria.
bcn.cat) o bé el mateix dia 26 de setembre en 
els punts d’inici, una hora abans de començar.

consulteu la programació detallada a la p. 18

Dissabte
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Avinguda de la Catedral

18.30 h
FestiVal [Bam]. coNceRt: semiFiNal soNa 9
Últim concert semifinal de Sona 9, el 
concurs de maquetes per a grups emergents 
organitzat per Televisió de Catalunya, iCatFM, 
la revista Enderrock i ritmes.cat. Hi actuen 
La Abdobinable Gallina Nauseabunda (rock 
d’autor), Samitier (pop) i Minimal (pop 
electrònic).

22.30 h
coNceRt: the PePPeR Pots
(GiRoNa, soul-pop) 

24 h
Rachid taha  
(FRaNça-aRGèlia, world music-Rock)

Plaça Reial

21 h  
FestiVal [Bam]: BiG city (saRaGossa, Rock)

22 h  
FestiVal [Bam]: the Joe k-PlaN  
(madRid, eXPeRimeNtal-Rock)

23 h  
FestiVal [Bam]: daNielsoN (eua, PoP-folk)

0.15 h 
akRoN / Family (eua, indie folk)

Plaça del Rei 

12.30 h
coNceRt-VeRmut: Paul kaZaN stay BaNd

21.30 h  
FestiVal [Bam]: PoNy BRaVo  
(seVilla, PoP-Rock-eXPeRimeNtal)

Dissabte
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22.45 h  
FestiVal [Bam]: eh!  
(madRid, indie-eXPeRimeNtal)

00.15 h  
FestiVal [Bam]: soaP & skiN  
(àustRia, folk-gothic)

Portal de la Pau

12.30 h 
coNceRt-VeRmut: siete coliNas (tuRquia)

21 h  
haVaNeRes: els cRemats (cataluNya)

22.30 h  
FestiVal [Bam]: caNiBala + coNVidats 
(BcN, FlameNc-RumBa-Fussió)

24.30 h  
FestiVal [Bam]: el tío caRlos  
(cataluNya, PoP-llatiNa)

La Rambla- 
Palau de la Virreina

12.15 h 
Pas de la ceRcaVila BastoNeRa
Comença a la pl. de Sant Jaume i segueix per 
Bonsuccés, Elisabets i la pl. dels Àngels (12.50 h).

17 h
la taBalada
L’acte previ al Correfoc convoca totes les colles 
de percussió de les colles de diables, tant 
infantils com adultes. Si no us agraden els 
tambors... emporteu-vos uns taps, perquè això 
sona fort! Recorregut: Canaletes, la Rambla, 
Palau de la Virrreina, Portaferrissa, Boters, pl. 
Nova, av. de la Catedral, av. de Cambó (18 h), 
Via Laietana i Manresa (18.15 h). 

Parc de la Ciutadella

tot el dia  
les cuiNes d’àsia

El Parc del Medi Ambient
Espai Cascada
11.30-14.30 i 16.30-19.30 h  
théâtRe de la touPiNe (FRaNça): 
bestiaire alpin

11.30-14.30 i 16.30-19.30 h
talleR: titelles Reciclats
Nens, joves i adults estan convidats a conèixer 
la màgia del món dels titelles en aquest taller  
a càrrec de la Teia Moner.

11.30-14.30 i 16.30-18.30 h  
Paul-heNRi JeaNNel (FRaNça): 
chapeau magique

11.30 i 13.30 h  
el xou de cartonutti i les 3 r (cataluNya)
La màgia i la ciència poden semblar, d’entrada, 
disciplines antitètiques, però no ho són a les 
mans d’aquest mag.

12.30 i 19.30 h
comPaGNie omNiBus (FRaNça): 
Jazz à tous les étages
El jazz és la columna vertebral d’un espectacle 
que mira de tendir un pont entre el món del que 
és real i visible i la poesia de l’imaginari.

17.30 h  
stRaNGe FRuit (austRàlia): the field

Espectacles itinerants
11.30, 13.30, 17 i 19.30 h  
‘t BRaBaNts FietshaRmisch oRkest 
(holaNda)
L’orquestra més sorprenent de la festa toca... 
pujada en un tàndem de quatre metres de llarg.
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11.30, 13, 16.30, 18 i 19 h  
alBeRt esteNGRe i caRles alcoy 
(cataluNya): el vell de la barretina 
blanca

12 i 18 h 
cie. moutoN de VaPeuR (FRaNça): 
les quiétils

12, 14, 18 i 20 h  
al VíctoR (cataluNya): drac

12.30 h  
daNiel RaFFel (FRaNça): 
la cabana de pépé

13 i 18.30 h
k de calle (saRaGossa): músiko moskas 
Un grup de mosques musicals i el seu “niu de 
mosques” recorren el parc convidant tothom 
a la diversió i la festa mentre interpreten 
divertides coreografies.

13, 17 i 19 h 
eFímeR (cataluNya): lo monstre 

Espai Til·lers
11-14 i 16-19 h  
talleR: esPai Bici iNteRactiu 
13 bicicletes d’allò més curioses perquè 
descobriu les possibilitats de bicicletes  
i tricicles com a vehicles del futur.

11-14 i 16-19 h 
talleR: iNsPiRacioNs de la NatuRa 
Si estudieu bé els grans invents de la 
humanitat, veureu que, sovint, es basen  
en solucions que la natura ja aplica.

11-14 i 16-19 h  
talleR: scaleXtRic a FoRça de Pedals 
Quants cops de pedal calen perquè un cotxe  
de Scalextric faci una volta al circuit? Veniu  
a pedalar, ho esbrinareu i... fareu exercici!

11-14 i 16-19 h  
talleR: PiNGüiNs coNtRa el caNVi climàtic 
Un grup de pingüins es manifesten contra el 
canvi climàtic. 

11-14 i 16-19 h  
talleR: el meNÚ de la teRRa 
Què és un vermicompostador domèstic?  
Un sistema de reciclatge a base de... cucs. 

11-14 i 16-19 h 
talleR:  els BoRiNots

11-19 h  
esPai meNuts

11.30-20.30 h  
l’aValot (cataluNya): el tren de la bruixa 
El conte de Hansel i Gretel, des del punt de 
vista de la bruixa! 

Espai del Savi
11.30-14.30 i 16.30-19.30 h  
claRet clowN (cataluNya):  
el racó del savi 
Un savi us ho explicarà tot sobre el drac que viu 
a la teulada del Museu de Ciències Naturals.

El Parc del Jazz
Escenari
12 h 
camut BaNd (cataluNya): 
camut aniversari 
Els millors números dels primers quinze anys 
de vida d’aquesta companyia.

22 h 
BoBaN i maRko maRkoVic oRkestaR 
(sèRBia, brass band)
Una brass band que parteix de l’herència gitana 
però mira cap a altres músiques.
Col·laboradors habituals d’Emir Kusturica i del 
músic Roy Paci, entre altres.
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24 h 
ReBiRth BRass BaNd (eua, brass band)

Escenari Cascada
21 h 
ciNema: Jazz & dansa
Melodías de Broadway (Vicente Minelli, 1953)

23 h 
ciNema: JaZZ & daNsa
Swing Time (George Stevens, 1936)

consulteu la programació detallada a la p. 73.

Fabra i Coats

Entrada al recinte
tot el dia  
iNstal·lació d’al VictoR: l’ou balla i com?

Plaça Gran
11.30-22.30 h  
PaRada de titelles

11.45 i 19.30 h 
Beau Geste (FRaNça): 
transports exceptionnels 

12.30 h 
esBaRt saNt maRtí (cataluNya): 
ball de l’ós

13  i 17.30 h 
cia. sacude (cataluNya): falso giro

13.30 i 21.30h 
collectiF Jeu de JamBes (FRaNça)

Interiors Fabra i Coats
11-14 i 17-21 h 
RamoN colomiNa i sílVia GeNoVés 
(cataluNya): consells per a l’ànima

11.30-14.30 h i 16.30-20.30 h 
cel soNoR

12, 13, 17, 18 i 19 h 
el RetRete de doRiaN GRay (cataluNya): 
ne me quitte pas

12-14 i 17-20 h 
kaRotZ (aNGlateRRa): autogene

18.30 i 20.30 h 
cia. la caNiJa (cataluNya)

Espectacles itinerants
11.15, 18 i 20.30 h 
cyBeRsteiN (ReGNe uNit): titan

11.30 i 17 h 
les aPostRoPhés (FRaNça): 
passage désemboîté

13.45 i 18.30 h 
cia. maR GómeZ (cataluNya):  

16.30, 19 i 21 h 
costa 24 (cataluNya): meneomòbil

tot el dia
tecnomòbil

Jocs i tallers
tot el dia  
maRcs i aRBRes soNoRs (FRaNça)

11.30-14.30 i 16.30-20.30 h
Joc de coNtRucció:  l’obra (FRaNça)

consulteu la programació detallada a la p. 75.

Rambla del Raval

12.30 h  
coNceRt-VeRmut: JoRdi saNdaliNas 
(cataluNya, acÚstica-Rock)
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22.30 h  
FestiVal [Bam]: RumBamaZiGha 
(cataluNya-maRRoc, RumBa-amaZiGa)

24 h  
FestiVal [Bam]: GaNGa ViBes  
(maRRoc, reggae)

Castell de Montjuïc

Carpa del Fossat 
(aforament limitat)
11.30, 13.30 i 16 h 
VictoR aNtoNoV (RÚssia): 
el circo en los hilos

12.30, 14.30, 17 i 18 h 
comBiNat de ciRc 

20.30 h 
ciRcoXidado (cataluNya): coNcueRda  

Escenari del Fossat
11.30, 12.45, 14, 16.15 i 19 h 
luis malaBaRa (madRid)

12 i 17.15 h 
maRio: queeN oF the ciRcus (eua)

13 i 18 h 
teatRo Gestual de chile (Xile): 
fisura-dos

Racó dels Nassos
12-14.30 i 16.30-20.30 h 
Racó dels Nassos

Pati dels Canons
12 i 13.45 h 
Bot PRoJect (cataluNya)

12.45, 16.30 i 19.30 h 
mcFèliX (cataluNya)

18.30 h 
ciRqu’latioN locale (BèlGica) 
trampoline mission 3

Tallers del Fossat
tot el dia 
PaRada d’aRticles de ciRc

11.30-19.30 h 
cia. PassaBaRRet (cataluNya):  
talleRs de ciRc la BeRta 

Espai Menuts
11.30-19.30 h 
esPai de Jocs PeR als més Petits 

11.30-14 i 16.30-20 h 
talleR de màGia amB el maG maNu 
(cataluNya)

consulteu la programació detallada a la p. 76

Mercat de  
Santa Caterina 
(Av. de Francesc Cambó)

11 h 
mostRa i talleRs de les colles  
de diaBles

18.30 h 
coRReFoc iNFaNtil 
Les colles de diables infantils tenen la seva 
gran festa en aquest Correfoc a la mida dels 
menuts. La pirotècnia és menys potent, però 
cal anar amb compte. 
Recorregut: Via Laietana/Manresa, pl. d’Antoni 
Maura, av. de Francesc Cambó i Porta de 
Cambó (20 h). 
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20.30 h 
la PoRta de l’iNFeRN: iNici del coRReFoc 
Un dels moments més esperats de la festa. 
Colles de diables de tot Barcelona participen 
en la gran festa del foc, que s’inicia amb 
l’espectacular pirotècnia de la Porta de l’Infern 
que, en obrir-se, deixa pas al Correfoc. Sigueu 
prudents! 
Recorregut: Porta de Cambó, av. de Francesc 
Cambó, pl. d’Antoni Maura, Via Laietana, pl. 
d’Antoni López i Consolat de Mar (22.30 h).

Museu Marítim

Exterior del Museu
11-20 h 
esPai iNFaNtil heNkel
Gaudeix de les activitats que hem preparat per 
als nens.

11-20.30 h  
le manège d’autrefois (BèlGica)

11-14 i 16.30-20 h 
le carroussel marin (FRaNça)
 
11-20.30 h 
cuB soNoR
 
12.30, 18 i 20.30 h 
cal y caNto teatRo (BuRGos): a-ta-ka!

la FaNFaRe eléctRique (FRaNça) 
Dues sortides itinerants al matí i dues a la 
tarda.

Foule théâtRe (BèlGica): kayak
Dues sortides itinerants al matí i dues a la tarda.

Interior del Museu
11.30 i 18 h 
teatRe d’omBRes de ceNGiZ öZek 
(istaNBul): the garbage monster

12.15, 13.30, 17.30 i 19 h 
teatRe de l’home diBuiXat (castelló): 
pedra a pedra

12.45, 18.45 i 19.30 h 
akiN cakmut (istaNBul, deRViX)

13 i 17 h 
teatRe d’omBRes de ceNGiZ öZek 
(istaNBul): the magic tree

Espai cinema
21 h  
ciNema istaNBul
Lejano (Nuri Bilge Ceylan, 2002)

23 h  
ciNema istaNBul
Los climas (Nuri Bilge Ceylan, 2006)

Jardins del Baluard
11-14.30 i 16.30-20 h 
accés als JaRdiNs del BaluaRd

11-14 i 16.30-19.30 h  
esPai meNuts

11-20 h  
cRema PRoduccioNs (cataluNya):  
els músics de drap

11-14.30 i 16.30-20 h  
l’aValot (cataluNya): dia de pesca

11.30, 13 i 18 h  
titelles BaBi (cataluNya):  
la balena elena

12.30, 17.30 i 19 h 
cRema PRoduccioNs (cataluNya): 
els músics de drap (BallaRiNs)

consulteu la programació detallada a la p. 78.
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Fàbrica Damm

19.30 h  
FestiVal [Bam]: maNel (cataluNya, PoP)

21 h  
FestiVal [Bam]: Billie the VisioN  
& the daNceRs (suècia, indie-PoP)

22.30 h  
FestiVal [Bam]: the hiVes  
(suècia, Rock-punk)

Platja de la Barceloneta 
(Espigó del Gas)

22.30 h 
Xii FestiVal PiRotècNic iNteRNacioNal
Fêtes et Feux (França)

Fòrum Nits 

Cadena 100
21-02 h 
coNceRt: Gesu (muRcia, caNçó melòdica) 
+ BeatRiZ lueNGo (madRid, r&b, soul, hip- 
hop) + RosaNa (caNàRies, caNtautoRa)
Una vetllada amb les “històries cantades” de 
Gesu, el Carroussel de Beatriz Luengo i la llarga 
experiència com a cantautora de Rosana.

Fòrum / Electro BAM
24 h
tRash VaN tRaXXX (BcN, dubstep)

1 h
mwëslee (ViGo, dubstep-hip-hop)

2 h 
teRRy lyNN  
(Jamaica, electro-dubstep-reggae)

3 h
PuNch dRuNk PReseNta: Rsd+PeVeRelist 
(ReGNe uNit, dubstep)

Visuals de la Nit: sluRP tV

Fòrum BAM / MTV
23.30 - 3.30 h  
cat PeoPle (cataluNya-Galícia, indie-
PoP-new wave) +  diRty PRoJectoRs 
(eua, eXPeRimeNtal-indie) + GRuP PeR 
deteRmiNaR + we aRe staNdaRd  
(País Basc, indie-Rock-electRòNica)

Teatre Grec

Amfiteatre
12.30 h 
coNceRt: BaNda muNiciPal (cataluNya) 
La Banda Municipal de Barcelona ofereix un 
repertori de temes aptes per a tota la família.

18 h 
els Jocs d’en Joan amades (cataluNya) 
Un homenatge al folklorista Joan Amades 
en forma d’espectacle per a tots els públics 
que reuneix dansa tradicional i dansa 
contemporània.
 
21.30 h 
los ViVaNcos (cataluNya): 7 hermanos

Jardins
12, 13 i 18 h 
cia. seBastià VeRGés (cataluNya):  
el restaurant d’en titella 
En Titella acaba d’obrir un restaurant i li va 
força bé fins que una veïna envejosa n’obre 
un altre just al davant. Un espectacle que ens 
parla de la competitiva societat en què vivim.
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Pla d’Allada Vermell

Festival Populart de Titelles  
al Carrer
12 h 
FiRa d’aRtesaNs 
Durant tot el dia

19-20 h 
daNiel RaFFel (FRaNça): la cabana de 
pépé

13 h 
tXo titelles (cataluNya): cuac!

18 h 
taat/FaRRés BRotheRs & cia. (cataluNya): 
mal de closca

matí i taRda 
talleRs de maquillatGe PeR a NeNs  
i NeNes

matí i taRda 
la títeRa: aRtesaNs de titelles

Passeig de Gràcia 
(Entre la ronda de Sant Pere  
i Consell de Cent)

11-21 h 
la ciutat de les PeRsoNes: els seRVeis 
muNiciPals a les PeRsoNes 
Veniu a passejar per una petita ciutat on us 
informarem sobre tots els serveis que us 
ofereix l’Ajuntament. Amb tallers, espectacles, 
exposicions, jocs, espais de lectura i molt més.

Plaça de Catalunya

11-20 h 
la ciutat de les PeRsoNes:  
14a mostRa d’associacioNs 
Coneixeu les associacions que treballen 
a Barcelona i la seva activitat voluntària i 
desinteressada, per la millora de la convivència. 

Escenari
11 h 
Joao oliVeiRa i huella calamaR 
Concert de música brasilera organitzat per 
l’Associació Cultural Il Quarto Stato.

11.40 h 
va de bot! va de Jota! 
Va de Bot!

12.20 h 
daNses  
Centre de cultura Estrellas Altas

13 h  
seVillaNes 
Associació de Veïns de Navas 

13.30 h  
daNses PoPulaRs 
Esbart Bárkeno

Pallassos seNse FRoNteRes 
Grups d’expedicionaris d’aquesta ONG ens 
ensenyaran material visual de les seves 
expedicions i connectaran telemàticament 
amb Abidjan i San Pedro (Costa d’Ivori). 

22 h
coNceRt: la sucuRsal sa (BaRceloNa, 
mÚsica llatiNa)
Van treure el primer disc el 2008 i, en poc 
temps, aquest col·lectiu multicultural s’ha 
convertit en tot un referent de la salsa i la 
música llatina a la ciutat.
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24 h
coNceRt: BiG BaNd d’eRNesto tito 
PueNtes (cuBa, salsa)
L’energia dels sons afrocubans i la sensibilitat 
del latin jazz es combinen en la música de la 
formació que lidera Ernesto Tito Puentes.

Centre i laterals de la plaça
11-14 i 17-20 h  
coNcuRs de maquillatGe PeR a iNFaNts  
Associació de Donants Voluntaris de Sang de 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

11-14 i 17-20 h  
estudi i diFusió de les ReFleXoloGies: 
talleR de ReFleXoloGia 
Edireflex

11-14 h i 17-20 h  
iii PiRàmide de saBates PeR la Pau 
Homenatge a les víctimes de mines antiperso-
nes organitzat pel Moviment per la Pau-AOC. 

11-14 h i 17-20 h 
actiVitat lÚdica: unicef celebra  
el 20è aniversari de la convenció  
sobre els drets dels infants 
UNICEF

11-14 h  
diBuiXa la teVa Festa de la meRcè 
Manualitats per a infants organitzades per 
Avis-Néts.com: Avis Acollidors.

17-18 h  
Vols PiNtaR d’uNa maNeRa diFeReNt? 
Taller per a persones amb discapacitat. 
Fundació Catalana per la Paràlisi Cerebral.

18-20 h  
Fes la teVa PRòPia XaPa!  
Manualitats per a infants. Federació Catalana 
d’Associacions de Familiars i Persones amb 
Problemes de Salut Mental (FECAFAMM).

17-19 h  
Pallassos seNse FRoNteRes 
Membres d’aquesta ONG ens parlen de la feina 
que han fet a països com Bòsnia, Colòmbia,  
el Congo, la Costa d’Ivori, el Líban o Mali.

Carpa d’Activitats
11-12 h  
talleR d’iNtRoducció a la mÚsica 
PeR a NeNs 
Associació cultural Leza

12-13 h  
la mar de contes, amb vida i llibertat 
Contacontes, organitzat per Vida y Libertad. 

13-14.30 h  
Ball-VeRmut  
Orquestrina La Mundial

17-18 h  
coNtacoNtes i teatRe 
Associació cultural Trastero de las Artes

18-19 h  
caFè-teatRe de l’acet  
Associació Catalana d’Escoles de Teatre (ACET)

19-20 h  
Recital de mÚsica maRRoquiNa, talleR 
d’oloRs, cal·liGRaFia àRaB i heNNa, i 
deGustació de PRoductes àRaBs 
Associació cultural Ibn-Batuta 

Auditori
11.30-20 h  
“muRs: tReNquem tòPics de la 
coNViVèNcia” 
Exposició permanent de SOS Racisme.

12-12. 30 h  
et- estamos tocaos: cinefòrum 
Curtmetratge i cinefòrum a càrrec del Club 
Social El Roure: AFEMHOS.
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12.30-14 h 
coral interactiva-europa cantat 
barcelona 2003 
Projecció audiovisual, presentació de l’entitat 
i xerrada-debat a càrrec de la Federació 
Catalana d’Entitats Corals.

17-18 h  
reunió cim, 2010 - 65è aniversari de 
l’alliberament del camp,  experiències 
educatives 
Projecció audiovisual, presentació del projecte 
i xerrada-debat a càrrec de l’Amical de 
Mauthausen i altres. 

18-20 h  
los niños del barrio roJo 
Cinema i debat organitzat per Sonrisas de 
Bombay.

Carpes de les Federacions
Federació d’entitats  
del districte de Sants-Montjuïc
11- 20 h  
fora muralles, compartim el lleure 
Els esplais i agrupaments de les tres 
federacions compartiran els seus jocs.

Ens de comunicació / Fundació Candel
Presentació de Petita història de Paco Candel, 
amb la presència de la periodista Mònica 
Terribas, la dibuixant Pilarín Bayès i l’escriptor 
Genís Sinca.

Associació projecte Fiare a Catalunya
12 h 
PRoJectes d’iNseRció laBoRal i PoBResa 
eXtRema a cataluNya

17 h 
el teRceR sectoR social a cataluNya

18.30 h 
les FiNaNces i asseGuRaNces ètiques

Dissabte
26
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Castellers de Barcelona
“40 aNys de castells a la ciutat” 
Exposició permanent sobre els 40 anys de vida 
dels Castellers de Barcelona.

12-13 h 
talleR de castelleRs 
Castellers de Barcelona

Banc de sang
autocaR PeR FeR doNació de saNG
Associació de Donants Voluntaris de Sang de 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Amics de la Bici
eXPosició FotoGRàFica

Direcció de Participació 
i Associacionisme, Torre 
Jussana-Centre de Serveis a les 
Associacions
coneix les associacions
Gimcana

l’arbre dels desitJos
Expresseu els vostres desitjos sobre 
l’associacionisme.

Espai Cafeteria de comerç just
“qui s’està caRReGaNt el clima?” 
Exposició permanent i taller participatiu, 
organitzat per Intermón Oxfam.

Moll de Marina i platges

10-19 h  
tRoFeu iNteRNacioNal ciutat  
de BaRceloNa de Vòlei PlatJa 
Competicions esportives d’aquest campionat, 
on es practica una modalitat del voleibol que 
es juga sobre la sorra de la platja. 

Altres espais

Moll de la Fusta 
(Port Vell)
12-22 h 
XXiX mostRa de ViNs i caVes de cataluNya 
Fira de degustació de vins i caves catalans. 
L’entrada (7 €) inclou 10 tiquets de degustació 
i una copa.

Parc Zoològic de Barcelona
(Edifici Marina Seca-Port Fòrum) 
12-14 i 18-21 h  
eXPosició del Nou Zoo de BaRceloNa 
Amb motiu de l’obertura de l’Aula de Natura del 
Zoo marí, s’obre una exposició que explica com 
serà el futur Parc Zoològic.

Biblioteca Francesca Bonnemaison
(Sant Pere Més Baix, 7)
12-13 h 
conèixer Joan amades, un món gegant 
Un espectacle per conèixer en Joan Amades 
mitjançant material fotogràfic, figuretes i 
instruments de música popular.

Club Natació Atlètic-Barceloneta  
(Pl. del Mar, s/n)
9.30 h 
tRoFeu Festes de la meRcè de wateRPolo 
i Natació
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Plaça de Sant Jaume

11 h  
matí de FalcoNs
Amb els Falcons de Barcelona i els Falcons del 
Riberal (Catalunya Nord). 

12 h 
Festa castelleRa
Amb els Castellers de Barcelona, els Minyons 
de Terrassa i els Castellers de Vilafranca.

17.30 h
cloeNda del meRcèdaNsa
Danses vives de Catalunya.

18.45 h
FiNal del meRcèdaNsa i GaloP de la 
meRcè
Gala de cloenda del MercèDansa, que es tanca 
amb el ball del Galop de la Mercè, que ballaran 
tots els participants i el públic assistent.

19 h
FiNal de la caValcada d’homeNatGe  
a JoaN amades

20.45, 21.15 i 22 h 
esPectacle de PRoJeccioNs: enlluerna’t!  
Més informació, a la p. 9.

Avinguda de la  
Catedral / Pla de la Seu

10.30 h 
ceRcaVila de FalcoNs
Figures i sortida de les colles des de l’avinguda 
de la Catedral cap a la plaça Nova, el carrer del 
Bisbe i la plaça de Sant Jaume (11 h).

11 h 
59è coNcuRs de colles saRdaNistes 
amB la coBla maR i cel

13 h 
Ballada de saRdaNes
Amb la Unió de Colles Sardanistes.

18 h
euRoPa Fm presenta: un concert amb macaco 
(21 h), una de les bandes més multiculturals de 
la ciutat. Amb Dani Flaco (18 h), Vega (18.45 h)  
i Cornelius (19.35 h) com a convidats.

Eixample

Passeig de Lluís Companys
21 h
stRaNGe FRuit (austRàlia): spheres

Rambla del Raval

17.30 h
caValcada d’homeNatGe a JoaN amades
Homenatge a l’investigador del folklore català 
Joan Amades en forma de cavalcada que 
recrearà la imatgeria festiva recollida en les 
seves obres. 
Recorregut: rbla. del Raval, pl. de Joan Amades 
i pl. de Sant Jaume.

Plaça del Rei

11 h
meRcèdaNsa
Una mostra de les danses que encara es ballen 
en diferents punts de Catalunya. A la primera 
part, es presenten tots els balls, i a la segona, 
s’ensenya el públic a ballar-les. 

Diumenge 
27
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18 h
coNceRt coRal
Amb la Federació Catalana d’Entitats Corals.

Parc de la Ciutadella

tot el dia  
les cuiNes d’àsia

El Parc del Medi Ambient
Espai Cascada
11.30-14.30 i 16.30-19.30 h
théâtRe de la touPiNe (FRaNça):  
bestiaire alpin

11.30-14.30 i 16.30-19.30 h
talleR: titelles Reciclats

11.30-14.30 i 16.30-18.30 h
Paul-heNRi JeaNNel (FRaNça):  
chapeau magique

11.30 i 13.30 h
el xou de cartonutti i les 3 r (cataluNya)

12.30 i 19.30 h
comPaGNie omNiBus (FRaNça):  
Jazz à tous les étages

17.30 h
stRaNGe FRuit (austRàlia): the field

Espectacles itinerants
11.30, 13.30, 17 i 19.30 h  
‘t BRaBaNts FietshaRmisch oRkest 
(holaNda)

11.30, 13, 16.30, 18 i 19 h  
alBeRt esteNGRe i caRles alcoy 
(cataluNya): el vell de la barretina 
blanca

12 i 18 h  
cie. moutoN de VaPeuR (FRaNça): 
les quiétils

12, 14, 18 i 20 h  
al VíctoR (cataluNya): drac

12.30 i 17.30 h  
daNiel RaFFel (FRaNça):  
la cabana de pépé

13 i 18.30 h 
k de calle (saRaGossa): músiko moskas

13, 17 i 19 h  
eFímeR (cataluNya): lo monstre 

Espai Til·lers
11-14 i 16-19 h  
talleR: esPai Bici iNteRactiu

11-14 i 16-19 h  
talleR: iNsPiRacioNs de la NatuRa

11-14 i 16-19 h  
talleR: scaleXtRic a FoRça de Pedals

11-14 i 16-19 h  
talleR: PiNGüiNs coNtRa el caNVi climàtic

11-14 i 16-19 h  
talleR: el meNÚ de la teRRa

11-14 i 16-19 h  
talleR: els BoRiNots

11-19 h  
esPai meNuts

11-20.30 h 
l’aValot (cataluNya): el tren de la bruixa 

Espai del Savi
11.30-14.30 i 16.30-19.30 h  
claRet clowN (cataluNya):  
el racó del savi 
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El Parc del Jazz
Escenari Til·lers
12 i 20.30 h 
camut BaNd (cataluNya): camut aniversari

consulteu la programació detallada a la p. 73.

Fabra i Coats

Entrada al recinte
tot el dia  
iNstal·lació d’al VictoR: l’ou balla i com?

Plaça Gran
11.30-22.30 h 
PaRada de titelles

11.45 i 19.30 h  
Beau Geste (FRaNça): 
transports exceptionnels 

12.30 h 
esBaRt saNt maRtí (cataluNya): ball de l’ós

13 i 17.30 h 
cia. sacude (cataluNya): falso giro

13.30 i 21.30 h 
collectiF Jeu de JamBes (FRaNça)

Interiors Fabra i Coats
11-14 i 17-21 h 
RamoN colomiNa i sílVia GeNoVés 
(cataluNya): consells per a l’ànima

11.30-14.30 i 16.30-20.30 h
cel soNoR

12, 13, 17, 18 i 19 h  
el RetRete de doRiaN GRay (cataluNya): 
ne me quitte pas

12-14 i 17-20 h  
kaRotZ (aNGlateRRa): autogeneMercè

‘09

Fotomercè
El Fotomercè 
és l’espai de 
participació 
fotogràfica 
de la Festa Major. 
Tothom hi està convidat: 
no hi ha restriccions ni hi calen 
inscripcions prèvies.

Bona festa i bones fotos! 
www.bcn.cat/merce
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18.30 i 20.30 h  
cia. la caNiJa (cataluNya)

Espectacles itinerants
11.15, 18 i 20.30 h 
cyBeRsteiN (ReGNe uNit): titan

11.30 i 17 h 
les aPostRoPhés (FRaNça):  
passage désemboîté

13.45 i 18.30 h  
cia. maR GómeZ (cataluNya):  

16.30, 19 i 21 h  
costa 24 (cataluNya): meneomòbil

tot el dia 
tecnomòbil

Jocs i tallers
11.30-22.30 h  
maRcs i aRBRes soNoRs (FRaNça)

11.30-14.30 i 16.30-20.30 h
Joc de coNtRucció:  l’obra (FRaNça)

consulteu la programació detallada a la p. 75.

Castell de Montjuïc

Entrada al Castell
12.30 i 17.30 h 
dolçaiNeRs de toRtosa (cataluNya): 
BaNda de soldadets de Plom

Carpa del Fossat 
(aforament limitat)
11.30, 13.30 i 16 h 
VictoR aNtoNoV (RÚssia): 
el circo en los hilos

12.30, 14.30, 17 i 18 h 
comBiNat de ciRc 

20.30 h 
ciRcoXidado (cataluNya): coNcueRda  

Escenari del Fossat
11.30, 12.45, 14, 16.15 i 19 h 
luis malaBaRa (madRid)

12 i 17.15 h 
maRio: queeN oF the ciRcus (eua)

13 i 18 h 
teatRo Gestual de chile (Xile): 
fisura-dos

Racó dels Nassos
12-14.30 i 16.30-20.30 h 
Racó dels Nassos

Pati dels Canons
12 i 13.45 h 
Bot PRoJect (cataluNya)

12.45, 16.30 i 19.30 h 
mcFèliX (cataluNya)

15.15 h 
dolçaiNeRs de toRtosa (cataluNya): 
BaNda de soldadets de Plom 

18.30 h 
ciRqu’latioN locale (BèlGica) 
trampoline mission 3

Tallers del Fossat
tot el dia 
PaRada d’aRticles de ciRc

11.30-19.30 h 
cia. PassaBaRRet (cataluNya):  
talleRs de ciRc la BeRta 
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Espai Menuts
11.30-19.30 h 
esPai de Jocs PeR als més Petits 

11.30-14 i 16.30-20 h 
talleR de màGia amB el maG maNu 
(cataluNya)

La Rambla/  
Palau de la Virreina

11.30 h
ceRcaVila de castelleRs
Recorregut: Palau de la Virreina, la Rambla, 
Ferran i pl. de Sant Jaume (12 h).

Museu Marítim

Exterior del Museu
11-20 h 
esPai iNFaNtil heNkel
Gaudeix de les activitats per als nens.

11-20.30 h 
le maNèGe d’autReFois (FRaNça) 

11-14 i 16.30-19.30 h 
le caRRoussel maRiN (FRaNça)

11-20.30 h 
cuB soNoR

12.30, 18 i 20.30 h  
cal y caNto teatRo (BuRGos): a-ta-ka!

Foule théâtRe (BèlGica): kayak
Dues sortides itinerants al matí i una a la tarda.

la FaNFaRe électRique (FRaNça)
Dues sortides itinerants durant el matí.

Interior del Museu
11.30 i 18 h 
teatRe d’omBRes de ceNGiZ öZek 
(istaNBul): the garbage monster

12.15, 13.30, 17.30 i 19 h  
teatRe de l’home diBuiXat (castelló): 
pedra a pedra

12.45, 18.45 i 19.30 h  
akiN cakmut (istaNBul, deRViX)

13 i 17 h  
teatRe d’omBRes de ceNGiZ öZek 
(istaNBul): the magic tree

Jardins del Baluard
11-14.30 i 16.30-20 h  
accés als JaRdiNs del BaluaRd

11-14 i 16.30-19.30 h  
esPai meNuts

11-20 h  
cRema PRoduccioNs (cataluNya):  
els músics de drap

11-14.30 i 16.30-20 h
l’aValot (cataluNya): dia de pesca

11.30, 13 i 18 h  
titelles BaBi (cataluNya):  
la balena elena

12.30, 17.30 i 19 h  
cRema PRoduccioNs (cataluNya):  
els músics de drap (BallaRiNs)

consulteu la programació detallada a la p. 78.
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Teatre Grec

Amfiteatre
12.30 h  
coNceRt: BaNda muNiciPal (cataluNya)

18 h 
els Jocs d’en Joan amades (cataluNya)

20 h 
coNceRt: ReBiRth BRass BaNd (eua)
Música brass band de Nova Orleans amb un 
munt d’influències que van del funk al hip-hop 
passant pel soul. 

Jardins
12, 13 i 18 h 
cia. seBastià VeRGés (cataluNya):  
el restaurant d’en titella 

a PaRtiR de les 20 h
la FaNFaRe électRique (FRaNça) 
Toquen els temes rockers més coneguts a dos 
passos del públic i amb un bon humor que farà 
que els vulgueu seguir per tot arreu.

consulteu la programació detallada a la p. 102.

Avinguda de la  
Reina Maria Cristina

22 h 
PiRomusical
Les bandes sonores de cinema són el tema 
central del Piromusical d’enguany, en què 
també tindran cabuda alguns temes musicals 
que retran homenatge als 50 anys de la Nova 
Cançó.

Pla d’Allada Vermell

Festival Populart de Titelles  
al carrer
12 h 
FiRa d’aRtesaNs
Durant tot el dia

13 h 
cuatRo camiNos (cataluNya):  
la niña invisible

18 h 
toNi RumBau (cataluNya): a mans plenes

matí i taRda
la títeRa: aRtesaNs de titelles

matí i taRda
talleRs de titelles PeR a NeNs i NeNes

Passeig de Gràcia  
(Entre la ronda de Sant Pere  
i Consell de Cent)

10-20 h
la ciutat de les PeRsoNes: els seRVeis 
muNiciPals a les PeRsoNes
Veniu a passejar per una petita ciutat on us 
informarem sobre tots els serveis que us 
ofereix l’Ajuntament. Amb tallers, espectacles, 
exposicions, jocs, espais de lectura i molt més.

Plaça de Catalunya

11-20 h 
la ciutat de les PeRsoNes:  
14a mostRa d’associacioNs
Coneixeu les associacions que treballen a 
Barcelona, i la seva activitat voluntària per a la 
millora de la convivència ciutadana. 
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Escenari
11 h  
acuarela boliviana
Centro Boliviano Catalán

11.40 h
catalunya i la dansa
Esbart Ballets de Catalunya

12.10 h  
coNceRt líRic
Federació Catalana de Teatre Líric

12.50 h
daNses
Escola de dansa Mas Guinardó

13.20 h  
the show choir
Federació Catalana d’Entitats Corals

19.30 h
Espectacle especial dedicat a Pallassos  
Sense Fronteres a càrrec de Tortell Poltrona  
i BandaCric.

VIRUS LAICS + CoPULACCIó:  
UnIó CREATIVA DE LA SARDAnA I EL CASTELL
Evocació catàrtica i festiva del moment 
explosiu en què, cedint a l’empenta 
insubornable dels qui la viuen i la fan viure, 
Barcelona rebenta les muralles i esdevé 
cosmopolita. 
Interpretació: Pau Riba i la gran orquestra  
Dic Emsembla, Marcel Casellas i la cobla  
La Principal de la Nit (sencera), els Castellers 
de Barcelona, la colla sardanista Violetes  
del Bosc, el “ciborg triòptic” Neil Harbisson,  
el trompetista Roc Albero i altres convidats.

Centre i laterals
11-14 i 17-20 h 
coNcuRs de maquillatGe PeR a iNFaNts 
Associació de Donants Voluntaris de Sang de 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 
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11-14 i 17-20 h
actiVitat lÚdica: unicef celebra  
el 20è aniversari de la convenció  
sobre els drets dels infants 
UNICEF 

11-14 i 17-20 h  
somriures de barcelona
Activitat plàstica col·lectiva organitzada  
per Sonrisas de Bombay. 

11-14 h  
diBuiXa la teVa Festa de la meRcè
Manualitats per a infants organitzades  
per Avis-Néts.com: Avis Acollidors.

17-20 h  
la importància de reciclar 
Intervida 

Carpa d’Activitats
11-12 h
GRuP de mÚsica tRadicioNal
Associació Cultural Leza 

12-13 h
esBaRt de daNsaiRes de l’oRFeó GRacieNc
Fundació Orfeó Gracienc

17-18 h  
coNcuRs d’air guitar

18-19 h  
Poesia a la GuitaRRa:  adRiaNa FeRRaN
(la Poeta dels PetoNs) i JoseP m. “Vaqué” 
Depoètica

Auditori
11.30-20 h  
“muRs: tReNquem tòPics de la 
coNViVèNcia”
Exposició permanent de SOS Racisme-
Catalunya.

12-13 h 
“oum PRakash i Gheeta: el dia a dia de 
dos NeNs aPadRiNats d’aNaNtaPuR” 
Xerrada per a nens i nenes organitzada per la 
Fundació Vicente Ferrer.

13-14 h
cuRtmetRatGes soBRe el Vih / la sida 
Projecció i debat organitzat per Sida Studi.

17-17.30 h
aldees iNFaNtils del móN
Videoprojecció-presentació de projecte.

17.30-19 h
la moneda telemàtica, una eina per 
a la pau
Recital de violoncel, projecció d’un documental 
i debat, organitzat pel Centre d’Estudis Joan 
Bardina.

Carpes de les Federacions
Federació d’entitats del districte  
de Sants Montjüic
11-20 h
fora muralles, ballem i cantem plegats
Les diverses entitats de ball i cant de les tres 
federacions uniran les seves danses i cançons.
Presentació del llibre Els altres catalans, edició 
no censurada, de Francesc Candel, amb pròleg 
de Najat El Hachmi (Edicions 62). 

13 h 
l’altra cara de la moneda  
Grup de teatre La Nave Va

17 h 
mostRa de PRoJectes FiNaNçats  
PeR FiaRe

Castellers de Barcelona
“40 aNys de castells a la ciutat”
Exposició permanent sobre els 40 anys de vida 
dels Castellers de Barcelona.
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Diumenge 
27

12-13 h
talleR de castelleRs
Castellers de Barcelona

Banc de sang
autocaR PeR FeR doNacioNs de saNG
Associació de Donants Voluntaris de Sang de 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Amics de la Bici
eXPosició FotoGRàFica

Direcció de Participació 
i Associacionisme, Torre 
Jussana-Centre de Serveis a les 
Associacions
coneix les associacions
Gimcana

l’arbre dels desitJos
Expresseu els vostres desitjos sobre 
l’associacionisme.

Espai Cafeteria de comerç just
“qui s’està caRReGaNt el clima?” 
Exposició permanent. Intermón Oxfam.

talleRs de XaPes i seRiGRaFia de 
samaRRetes 
Intermón Oxfam

Cafeteria de comerç just
seRVei de caFeteRia i deGustació de 
PRoductes de comeRç Just 
Intermón Oxfam i SETEM Catalunya

Altres espais

Portal de la Pau
10 h
tRaVessa del PoRt de BaRceloNa NedaNt 

Barna Centre
(Av. Portal de l’Àngel, 4)
diBuiXem la meRcè
Concurs de dibuix per a nens i nenes

Moll de la Fusta
(Port Vell)
12-22 h
XXiX mostRa de ViNs i caVes de cataluNya
Fira de degustació de vins i caves catalans. 
L’entrada (7 €) inclou 10 tiquets de degustació 
i una copa.

Parc Zoològic de Barcelona
(Edifici Marina Seca - Port Fòrum) 
12-14 i 18-21 h
eXPosició del Nou Zoo de BaRceloNa
Exposició que explica com serà el futur Zoo de 
Barcelona i el futur Zoo marí.

Poble Espanyol de Montjuïc  
(Av. Marquès de Comillas, 13)
10-20 h
JoRNada de PoRtes oBeRtes
Visita lliure al recinte amb motiu de la Festa 
Major del Poble Espanyol. 

Biblioteca Ignasi Iglesias- 
Can Fabra (Segre, 24-32)
12-13 h
conèixer Joan amades, un món gegant
Un espectacle per conèixer Joan Amades 
mitjançant material fotogràfic, figuretes i 
instruments de música popular.

Moll de Marina i platges
10-19.30 h
tRoFeu iNteRNacioNal ciutat 
de BaRceloNa de Vòlei PlatJa
Últims partits d’aquesta competició esportiva. 
A les 19 h es jugarà la final, i cap a les 19.30 h 
hi haurà el lliurament de premis.
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Platges de Barcelona

12 h
oBeRtuRa de PoRtes

13 i 15.15 h
Festa al cel 
Un esdeveniment que pretén apropar el món 
de l’aviació als barcelonins i oferir un gran 
espectacle de seguretat, precisió i bellesa 
plàstica per a tota la família. Patrulles  
i pilots d’exhibició civils i militars tornaran  
a sorprendre els barcelonins que s’apropin  
a les platges.  
Més informació: www.festaalcel.com  
i www.bcn/aeroespacial

14 h
Red Bull aiR Race 
Comencen les curses de cloenda del 
Campionat Mundial Red Bull Air Race 2009, en 
les quals els avions faran un circuit aeri traçat 
sobre el mar, integrat per portes aèries de 20 
metres d’alçada. La programació inclou un xou 
previ (14 h) i dues competicions de qualificació 
(15.30 i 16.30 h).  
Més informació: www.redbullairrace.com  
i www.bcn/aeroespacial

Dissabte 
3

Diumenge
4

Platges de Barcelona

12 h 
oBeRtuRa de PoRtes

13 i 17.40 h
Festa al cel
Un esdeveniment que pretén apropar el món 
de l’aviació als barcelonins i oferir un gran 
espectacle de seguretat, precisió i bellesa 
plàstica per a tota la família. Patrulles  
i pilots d’exhibició civils i militars tornaran  
a sorprendre els barcelonins que s’apropin  
a les platges.  
Més informació: www.festaalcel.com  
i www.bcn/aeroespacial

14 h
Red Bull aiR Race 
Curses de cloenda del Campionat Mundial Red 
Bull Air Race 2009, en les quals els avions faran 
un circuit aeri traçat sobre el mar, integrat 
per portes aèries de 20 metres d’alçada. 
La programació inclou un xou previ i les 
competicions Wild Card (14.30 h), Top 12  
(15.30 h), Super 8 (16.10 h) i Final 4 (16.45 h),  
a més d’un xou posterior (17 h) i la cerimònia  
de lliurament de premis (17.30 h).  
Més informació: www.redbullairrace.com  
i www.bcn/aeroespacial

18.35-19 h
hiGhliGths oF the day
Per tornar a gaudir dels millors moments de la 
jornada.
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Proveïdor oficial

Amb el suport especial de

Patrocinador oficial BWRC

Empreses patrocinadores
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Col·laboradors

Empreses patrocinadores

Mitjans de comunicació patrocinadors Mitjà de comunicació associat

Mitjans de comunicació col·laboradors

Patrocinador principal Mercè
‘09
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Entitats
• Agrupació del Bestiari Festiu i Popular  

de Catalunya - Territorial del Barcelonès
• Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona
• Agrupament d’Esbarts de Catalunya
• Associació Capibola Blues 
• Associació Catalana de Puntaires
• Associació Coordinadora de Colles de 

Gegants i Bestiari de Ciutat Vella - Seguici 
Popular de Barcelona

• Associació de Comerciants del Barri del 
Besòs

• Associació de Comerciants Barna Centre
• Associació de Comerciants del Raval
• Associació de Companyies Professionals  

de Dansa de Catalunya
• Associació de Músics de Jazz i Música 

Moderna de Catalunya (AMJM)
• Associació de Postrerieros en Barcelona 
• Associació de Professionals de la Dansa  

de Catalunya (APdC)
• Associació de Professionals del Circ de 

Catalunya
• Associació Professional de Teatre per a Tots 

els Públics
• Associació de Publicacions Periòdiques  

en Català (APPEC)
• Associació d’Empreses de Teatre de 

Catalunya (ADETCA)
• BTV
• Casa Àsia
• Col·lectiu d’Establiments d’Allada Vermell
• Colles de Bastoners i Balls de Bastons  

de Barcelona
• Colles de Trabucaires de Barcelona
• Consorci El Far
• Coordinadora d’Entitats Sardanistes  

de Barcelona
• Coordinadora de Colles Castelleres  

de Barcelona
• Coordinadora de Colles de Diables i Bèsties 

de Foc de Barcelona
• Coordinadora de Geganters de Barcelona
• Esbart Català de Dansaires

• Escola de Puntaires de Barcelona
• Espai Brossa
• Falcons de Barcelona
• Federació Catalana d’Entitats Corals
• Federació de Colles Sardanistes de Barcelona
• Federació de Cors de Clavé de Catalunya
• Festival de Blues de Barcelona
• Fundació Institut Amatller
• Fundació Terra
• Gran Casino de Barcelona
• Harlem Jazz Club
• Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI)
• La Rosa del Vietnam
• Maremagnum
• Mercat del Raval
• Museu de Poesia de Catalunya
• Obra Sardanista Violetes del Bosc
• PVC Teatro
• UBAE
• Unió de Colles Sardanistes de Catalunya
• Veïns del barri de Plus Ultra (la Marina)

Organismes públics i institucions
• Agència de Salut Pública
• Capitania Marítima de Barcelona
• Consolat General de la República de Turquia
• CosmoCaixa
• Escola de Música-Centre de les Arts   

de l’Hospitalet de Llobregat
• Generalitat de Catalunya (Departament 
 de Presidència)
• Inspección General del Ejército
• Institut Europeu de la Mediterrània
• Museu d’Art Contemporani de Barcelona
• Museu de Ciències Naturals de Barcelona
• Museu d’Història de la Ciutat
• Museu Marítim
• Patronat Castell de Montjuïc - Museu Militar
• Port Autònom de Barcelona/Port 2000
• Sant Andreu Teatre 
• Subdelegació del Govern a Barcelona
• Zoo de Barcelona

L’equip de la Mercè

El conjunt d’activitats de la Mercè representa un gran esforç col·lectiu, organitzat per l’Ajuntament 
de Barcelona amb les entitats de la ciutat. L’Institut de Cultura de Barcelona s’encarrega de 
coordinar els esforços dels diferents col·lectius que intervenen a la Festa.
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Serveis i organismes municipals 
• Biblioteques de Barcelona
• B:SM
• Centre Cultural Can Fabra
• Direcció de Drets Civils
• Direcció de Joventut
• Direcció de Dones
• Direcció d’Usos del Temps
• Direcció de Cooperació i Solidaritat
• Direcció d’Atenció al Ciutadà
• Gerència d’Acció Social i Ciutadania
• Gerència d’Educació, Cultura i Benestar
• Gerència de Medi Ambient
• Gerència de Prevenció, Seguretat  i Mobilitat
• Gerència de Serveis Generals i Coordinació 

Territorial
• Gerència d’Urbanisme i Infraestructures
• Institut Barcelona Esports
• Institut de Cultura de Barcelona
• Institut Municipal d’Educació
• Institut Municipal de Parcs i Jardins
• Institut Municipal de Persones amb 

Discapacitat
• Institut Municipal del Paisatge Urbà
• Institut Municipal d’Urbanisme
• Transports Metropolitans de Barcelona

Ajuntament de Barcelona
Institut de Cultura

coNsell d’admiNistRació:
President
carles martí i Jufresa
Vicepresidenta
montserrat Ballarín i espuña
Vocals
Jaume ciurana i llevadot
Ángeles esteller Ruedas
Ricard Gomà i carmona
carles Guerra i Rojas
david albet i sunyer
Josep m. muntaner i martorell
carlota subirós i Bosch
maria del mar dierssen i soto
iñaki lacuesta i Gabarain
Pius alibek
carmen cazalla ocaña
Josep sánchez i Baró
Delegat de Cultura i Vocal del Consell 
d’Administració
Jordi martí i Grau
Gerent
marta clari i Padròs
Secretària
montserrat oriol i Bellot
Directora de Programes
Rosa mach i Farràs
Directora de Recursos
margarita tossas i marqués 
Cap de Premsa
Álvaro lópez i muñoz 
Cap de Comunicació i Màrqueting
Pilar Roca i Viola 
Cap de Patrocini
Judith avinyó i Vidal 

I els departaments de Serveis Jurídics, 
Producció, Premsa, Patrocini, Comunicació 
i Màrqueting, Administració Econòmica i 
Recursos Humans de l’Institut de Cultura  
de Barcelona

L’equip de la Mercè



Ho edita:  ajuntament de Barcelona -  
institut de cultura 
Cartell: Pati Nuñez
Fotografies: Fotomercè 08,  
Pep herrero i Josep aznar
Producció gràfica: la Factoria dels anuncis
Correcció de textos: solució de continuïtat

meRcè 09:
Cap de Festes i Tradicions
marta almirall i elizalde
Equip del Departament de Festes i Tradicions  
Joan camps i Jaraba
anna Faura i mir
arantxa Garcia-terente
maribel sarasa i díaz
teresa Viguer i Zabala
Contractació
dolors González i muñoz
Secretària
mireia llunell i arasa
Comunicació
Judit Vives i soler
Redacció
Xavier muniesa i calderó
Direcció artística BAM
albert Juncosa del llano
Direcció Actes Tradicionals
Xavier cordomí i Fernández

Mercè accessible
Els escenaris més importants de la festa 
disposen d’espais reservats per a les persones 
amb mobilitat reduïda. La informació detallada 
de cada un d’aquests espais reservats i del 
transport públic accessible la podeu trobar  
a www.bcn.cat/merce. També podeu trucar  
al telèfon 93 316 10 00 o escriure un missatge 
curt de text al 93 317 14 16.

L’equip de la Mercè
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www.bcn.cat/merce

Més inforMació

www.bcn.cat/merce
www.bcn.cat/canalcultura

  Per telèfon

010 Barcelona Informació: de dilluns a diumenge, de 8 a 24 h
Horari especial Mercè 2009: del 23 al 26 de setembre,  
de 8 a 1 de la matinada
(0,45 €, establiment de trucada; 0,06 € minut tarifat per segons)

 Consultes, al tel. 93 486 00 98

a través del Mòbil  
Alertes al mòbil:
Enviant els SMS següents al número 7010: “altamerce09”, per rebre  
SMS amb avisos sobre el programa i informació d’última hora,  
i “barcelona.mobi”, per accedir a tota la informació de la ciutat  
des del vostre terminal 

Per tenir el programa d’activitats al mòbil tens dues opcions:
1. Enviar un missatge al 7010 amb la paraula MERCE
2. Des del web a l’ordinador i enviar-lo via Bluetooth al mòbil 
(opció gratuïta)

(Cost del missatge d’activació: 0,15 €. Recepció de les alertes SMS: gratuïta.  
Cost de navegació: segons la tarifa que tingueu contractada amb el vostre operador)

a les oficines d’inforMació 
- Oficina d’Informació Cultural del Palau de la Virreina  

(la Rambla, 99), de 10 a 20 h
- OACS dels districtes, de dilluns a divendres, de 8.15 a 14.15 h  

A partir del 25 de setembre, de dilluns a divendres, de 8.30 a 17.30 h 
- Oficines d’Informació i Turisme de la plaça de Sant Jaume  

i de la plaça de Catalunya

PATROCInADOR PRInCIPAl DE lA MERCè 09 PATROCInADOR PRInCIPAl DE lA BARCElOnA  
WORlD RACE CulTuRA

MITJà DE COMunICACIó PATROCInADOR

lA MERCè fORMA PART DE:
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