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Mercè 2010
Si una imatge em ve al cap quan penso en la Mercè és la dels ge-
gants passejant-se pels carrers. I és que aquest element impres-
cindible de la festa és un resum perfecte de Barcelona. Perquè 
els gegants són tan diversos com la mateixa ciutat: n’hi ha de 
més alts i de més baixos, d’antics i de moderns... Però, el que 
és més important és que n’hi ha dels barris més diversos, i tots 
contribueixen a la festa, igual que els barris d’on procedeixen 
ajuden, cadascun d’una forma singular, a construir cada dia la 
ciutat on vivim.
 
Aquests gegants sortiran aviat al carrer i formaran part d’una 
cavalcada dedicada a la música, a la qual estem tots convidats. 
Una festa que ens recordarà que la nostra és una ciutat amb una 
rica tradició musical. N’és una bona prova la programació d’en-
guany, on la música feta a Barcelona (com la que ve de la ciutat 
convidada, Dakar) tindrà una presència destacada. 
 
La Mercè no és només tradició. És música, és el circ que farà 
seu el Castell de Montjuïc, són les arts de carrer que ompliran 
la Ciutadella i, a més, és el moment perfecte perquè la ciutada-
nia redescobreixi nous espais, com el Canòdrom de la Meridiana. 
No deixeu de visitar els nous i els vells escenaris de la festa. 
Feu-ho, com sempre, convertint la Mercè en una demostració viva 
de civisme, en la prova que festa i respecte són conceptes com-
plementaris.
 
Gaudiu de la festa intensament perquè la Mercè, sí, és gegants, 
és música i és circ però, sobretot, sou vosaltres, els barcelo-
nins i les barcelonines que la feu possible. Benvinguts a casa 
vostra, benvinguts a la Mercè.

Jordi Hereu, alcalde de Barcelona
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Claret Serrahima  
o la ciutat que dissenya

Hi ha qui diu que les millors pel·lícules són 
aquelles en les quals el director s’ha fet in-
visible. Una cosa semblant passa amb la imat-
ge de la Mercè d’enguany, en què el dissenya-
dor Claret Serrahima i el seu estudi, Cla-se, 
han cedit el protagonisme a la mateixa ciutat 
o, més ben dit, als ciutadans que l’habiten. 

Aquest home, de les mans del qual han 
nascut imatges gràfiques tan diverses 
com les de l’escut del Barça, l’Arts San-
ta Mònica o els cotxes de bombers, ha 
demanat a una vintena de ciutadans que 
creessin amb ell la imatge de la Mercè. 
La seva aportació? Una lletra. Artistes, 
esportistes, escriptors... En la imatge de la 
Mercè trobareu lletres nascudes del puny 
del director de cinema Manuel Huerga, 
el pallasso Tortell Poltrona, Juanito el del 
Pinotxo o el pare Manel. Representen les 
mil cares d’una Barcelona polièdrica. Una 
ciutat que, enguany, s’ha fet el seu propi 
cartell, dirigit per Claret Serrahima. 
Ell mateix podria haver contribuït amb una 
lletra a la imatge d’aquesta Mercè. I hauria 
representat, potser, la Barcelona del dis-
seny i l’art, com a vicepresident del FAD, 
president de la Fundació Comunicació Grà-
fica i vicepresident del Patronat de l’Escola 
Eina, a més de membre del Consell Directiu 
del MACBA i expresident del Cercle Artís-
tic de Sant Lluc. Busqueu-lo a Sant Felip 
Neri o a la plaça de Rovira. I quan el veieu, 
recordeu-ho: no és l’autor del cartell de la 
Mercè. O potser sí? 
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Joan Margarit 
L’arquitecte de la paraula

El pregoner de la Mercè 2010 és un poeta 
barceloní que és arquitecte. Joan Margarit  
ha construït la seva vida professional  
i literària amb ferro, formigó i paraules, 
uns materials amb què ha projectat edificis 
i ha escrit poemaris els últims dels quals 
són Joana, Càlcul d’estructures, Casa de 
Misericòrdia i Misteriosament feliç. 

I és que aquest catedràtic de càlcul d’es-
tructures sempre ha tingut molt clara la 
relació entre l’arquitectura i la poesia. Una 
busca la màxima resistència i estabilitat 
utilitzant la mínima quantitat de material. 
I l’altra expressa el màxim possible amb el 
mínim de paraules. I és que, si les matemà-
tiques són les més exactes de les ciències, 
la poesia és la més exacta de les lletres. 
A Margarit, premi nacional de Literatura de 
la Generalitat i premio nacional de Poesía 
del Ministerio de Cultura el 2008, els matei-
xos principis l’han guiat a l’hora d’escriure 
Estació de França o Barcelona amor final 
i a l’hora de calcular i construir, amb Carles 
Buxadé, el seu soci, l’Estadi Olímpic o la 
Sagrada Família, per exemple. 
Nascut a la Segarra, Joan Margarit sempre 
ha tingut en Barcelona el paisatge central 
de la seva vida. Ell ha copsat en els seus 
versos l’esperit de la ciutat, però també li 
coneix l’esquelet, l’estructura. Atenció al 
pregó: no passa cada any que qui el fa hagi 
viscut la ciutat, l’hagi construïda i l’hagi fet 
protagonista de tants dels seus poemes.  
No passa cada any que el pregó de la Mer-
cè el faci un arquitecte de la paraula. 

 

El pregó de la Mercè comptarà amb un servei d’interpretació 
en llengua de signes i transcripció en pantalla.
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L’abc de la Mercè

Arts de carrer

Com sempre, la Mercè s’omple de propos-
tes d’arts de carrer, circ, dansa i creació, 
però enguany estrenem el festival Mercè 
Arts de Carrer (MAC), ple de noves 
creacions contemporànies per a un públic 
familiar, amb seu al castell de Montjuïc i el 
parc de la Ciutadella, entre d’altres espais. 
Busqueu en aquest programa el senyal que 
identifica els espectacles que en formen 
part. 

Ball

Enguany la plaça de Sant Jaume es con-
verteix en un gran envelat descobert: si us 
agrada ballar, no hi falteu, que al menú hi 
ha la Fundación Tony Manero, un homenat-
ge al Gato Pérez i moltes coses més. 

Circ

El castell de Montjuïc s’omple novament 
de circ clàssic i contemporani, incloses les 
propostes que formen part del Mercè Arts 
de Carrer, però enguany ocupa més espais 
que mai, i la carpa ha crescut i té molta 
més capacitat que l’any passat. 
 

Dakar

La ciutat convidada d’enguany és la capital 
cultural per excel·lència del continent afri-
cà. Arts plàstiques, moda, cinema, dansa, 
percussió, molt de hip-hop i un munt de 
propostes joves, com les del raper Awadi, 
que fugen de la visió estereotipada de 
l’Àfrica. On? Al parc de la Ciutadella  
i a l’avinguda de la Catedral. Voleu fer un 
miniviatge a l’Àfrica amb tota la família? 
Veniu al Teatre Grec.

Festival Àsia

El continent que emergeix amb més força 
en el panorama mundial torna a la Mercè 
gràcies al festival de Casa Àsia, que, en-
guany, porta els Shan Ren (Xina), Leonard 
Eto (Japó) i l’estrella del pop pakistanès 
Abrar-ul-Haq. Voleu un altre viatge familiar, 
aquesta vegada per l’Àsia? Veniu el diu-
menge 26 a la plaça dels Àngels i a la plaça 
de Joan Coromines.

Horaris

I a quina hora s’acaba la festa? Depèn d’on 
sigueu. Al centre de la ciutat, toca acabar  
a les 2 h; al nou escenari de l’avinguda de la 
Reina Maria Cristina, la cosa s’allarga fins  
a les 3 h. I al Fòrum, festa fins a les 5 h.
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Llum

Els espectacles de llum tornen a la façana 
de l’Ajuntament però, enguany, omplen 
també el parc de la Ciutadella, que, de nit, 
adquireix una nova vida amb propostes 
espectaculars que el faran brillar amb llum 
pròpia, com ara Splash, de Franc Aleu.

Música

La Mercè s’omple de música barcelonina, 
però també d’estrelles internacionals, i 
tot, repartit entre l’avinguda de la Cate-
dral (músiques del món), la plaça de Sant 
Jaume (per ballar), el Fòrum (pop, rock i 
electrònica) i el nou escenari de l’avinguda 
de la Reina Maria Cristina. Voleu fer desco-
briments? No us perdeu el BAM.

Nous espais

Al Castell, la Lluneta de Mar i el recinte 
de Ponent; a la Meridiana, el Canòdrom; 
a Montjuïc, l’avinguda de Maria Cristina... 
Són nous espais guanyats per a la festa. 
Alguns, com el palauet Albéniz, ja es van 
estrenar l’any passat i enguany, hi tornen.

Programa 

El programa de la festa és ple d’activitats 
per a tothom: hi ha música, dansa, tradició, 
arts de carrer... No us perdeu res, però si 
us despisteu, no cal que patiu perquè en 
molts espais teniu segones oportunitats.

Repetim!

Voleu repetir un espectacle o planificar-
vos la festa fent un circuit que us permeti 
veure-ho tot? Doncs repetim les actuaci-
ons diàriament perquè no us perdeu cap 
espectacle, joc ni proposta de la Mercè.

Transport públic

Veniu amb bus, amb metro... Qualsevol 
alternativa és millor que agafar el cotxe. 
Amb transport públic es pot arribar a tot 
arreu i, per això, en cada cas us indiquem 
quin és el més proper.

Web

Dubtes d’última hora, avisos de cancel-
lació, canvis d’horari, programes específics 
de l’espai que voleu visitar aquell dia, bons 
consells... Tot ho trobareu al web de la 
Mercè, l’eina més útil per estar al dia de la 
festa en tot moment: www.bcn.cat/merce
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Per començar amb bon peu

La Festa Major de Barcelona s’ha de viure 
de cap a peus, així que no podeu faltar 
als primers moments. La Mercè arrenca, com 
cada any, al cor de la ciutat, a la plaça de 
Sant Jaume, on podreu escoltar les sàvies 
reflexions del pregoner i, després, gaudir d’un 
espectacle que és pura tradició barcelonina. 
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PREGó DE FESTA MAJoR

Saló dE CEnt dE l’ajuntamEnt / 
Plaça dE Sant jaumE
dijous 23 / 19 h

Com a arquitecte, coneix bé l’esquelet de 
la ciutat, els edificis que la formen. I, com a 
poeta, ha observat i retratat amb paraules 
l’ànima de Barcelona i dels qui hi viuen. Us 
parlem de Joan Margarit, el pregoner de la 
Mercè 2010, que ens convidarà a treure-li 
tot el partit a la festa.  

ToC D’INICI

Plaça dE Sant jaumE
dijous 23 / 19.45 h

Sabíeu que hi ha una formació de música 
que només es reuneix una vegada l’any? 
Són els Ministrils del Camí Ral, els qua-
ranta músics que acompanyen el Seguici 
Popular. Veureu passar els Diables de 
Barcelona, els Gegants de la Ciutat i molts 
elements més. Enguany, hi ha una incor-
poració a l’acte: els Trabucaires de Perot 
Rocaguinarda.   

LA FAçANA ENCANTADA

Plaça dE Sant jaumE
dia 23, 25 i 26 / 20.45, 21.15 i 22 h 
dia 24 /20.45, 22, 22.30 i 23 h
dies 25 i 26 / 20.45, 21.15, 22 i 22.30 h

La façana de la Casa Gran tornarà a 
prendre vida gràcies a un espectacle de 
projeccions que farà néixer de la pedra tot 
un món ben suggeridor. La festa i el ball 
són els motius d’inspiració principals d’un 
espectacle de llums que també té molt en 
compte la personalitat de la ciutat convi-
dada de la Mercè 2010. És com posar  
a ballar la façana del nostre Ajuntament!   

PASSEJADA DE 
DRACS I BèSTIES DE FoC

dijous 23 / 21.30 h 

Passejada de Dracs i Bèsties de Foc:  
pl. de Sant Jaume, Bisbe, pl. Nova, Palla, 
pl. de Sant Josep Oriol, pl. del Pi, Cardenal 
Casañas, la Rambla (carril ascendent), 
ptge. de Colom, pl. Reial (22 h, Gran Ence-
sa), Ferran, pl. de Sant Jaume, interior  
de l’Ajuntament. 
Com de costum, després del Toc d’Inici,  
les bèsties fogueres de la ciutat, entre elles 
les que formen part del Bestiari Històric, 
surten a passejar pel centre de la ciutat i, 
des de la Rambla, arriben fins a la plaça 
de Sant Jaume. Enguany, la festa és curta 
i només dura quatre dies, cosa que té un 
avantatge: el mateix dijous 23, mentre 
dracs i bèsties fogueres encara passegen 
pels carrers, els gegants barcelonins surten 
a la Xambanga, en un recorregut pel centre 
de la Barcelona vella que comença al carrer 
de Montalegre i acaba a la plaça de Sant 
Jaume. Aquesta coincidència farà que la 
Mercè d’enguany tingui un inici més lluït  
i acolorit que mai.  

Transport públic
	 	L3	(Liceu)	i	L4	(Jaume	I)
	 	 14,	17,	19,	40,	45,	59,	120,	N8,	N9,	N12	
	 	 i	N15
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La Mercè és tradició

Sí, la Festa Major és territori de gegants 
i capgrossos, de l’Àliga i la Víbria, de 
castellers i falcons, de sardanes i bastons... 
Al centre de la ciutat us esperen un munt de 
tradicions tan antigues com divertides. Festa 
grossa de la de tota la vida. Pareu atenció 
a la Cavalcada, perquè està dedicada a la 
música i hi trobareu sons per a tots  
els gustos. 
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MATÍ DE FESTA MAJoR

Plaça dE la mErCè, CatEdral 
i Plaça dE Sant jaumE
divendres 24 / a partir de les 8 h

Si viviu al Barri Gòtic, segur que us des-
perten. A les 8 h comença la Matinada de 
Grallers, que sortirà de la Mercè i arribarà 
a la plaça de Sant Jaume passades les  
9 h. Després, des de la plaça de la Mercè 
començarà la Galejada de Trabucaires, que 
es dirigirà cap a la plaça de Sant Jaume, 
disparant i omplint el carrer d’olor de pól-
vora. Quan s’acabi la missa a la basílica de 
la Mercè, les autoritats tornaran a la plaça 
de Sant Jaume formant el Seguici d’Auto-
ritats. Espereu que l’alcalde surti al balcó 
i veureu l’Àliga i els Gegants de la Ciutat 
interpretant els seus balls. Amb l’entrada 
dels pilars carregats a la plaça, comença 
la Diada Castellera, una cita de les colles 
locals que enguany inclou actuacions dels 
Castellers de Barcelona, Sants, Vila de 
Gràcia, Poble-sec i Sagrada Família.  
No us perdeu la Diada Castellera, perquè 
algunes de les colles locals passen per un 
moment excel·lent.  

LA CAVALCADA:  
AIxÍ SoNA BARCELoNA

dEl CarrEr dE PElai (Gravina) 
a la Plaça d’antoni maura 
(via laiEtana / avinGuda dE la 
CatEdral, PaSSant PEr la ramBla  
i la Plaça dE Sant jaumE)
divendres 24 / 18 h 

El 2010 és l’Any Chopin i, per això, la Ca-
valcada està dedicada al món de la música, 
un art que, a més, té molt bona acollida 
en una ciutat plena de festivals de tots els 
gèneres imaginables. Veniu i coneixereu els 
nous gegants dedicats a Chopin i George 
Sand. Ells i la resta de gegants barcelonins, 
els capgrossos i tot l’imaginari festiu, del 
Bou als Cavallets Cotoners, us esperen per 
participar en un dels actes més lluïts de la 
festa major, un espectacle de tota la vida 
construït amb els elements de la ciutat del 
present.  
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CERCAVILA DE FoC  
DELS DIABLES PETITS

dEl CarrEr dE manrESa a la  
Plaça d’antoni maura, PaSSant 
PEr la via laiEtana
dissabte 25 / 18.30 h

Els petits senten una fascinació especial 
pel foc i el soroll, per això, el Correfoc els 
meravella. Aquesta, però, és una cita per 
als adults, així que, per als menuts, aquesta 
cercavila, en la qual s’utilitza material pi-
rotècnic de menys intensitat, és una festa 
ideal i menys perillosa, encara que sempre 
hem d’anar amb la màxima precaució. Una 
festa del foc menut per donar plaer a les 
nombroses colles de diables infantils.  

CoRREFoC

dE la Plaça d’antoni maura  
al ConSolat dE mar, PaSSant  
PEr la via laiEtana i la Plaça 
d’antonio lóPEz
dissabte 25 / 20 h

Porta de l’Infern: de la plaça d’Antoni 
Maura al Consolat de Mar.
No haureu viscut la Mercè al cent per cent 
si falteu a la cita amb el foc, la pólvora i les 
bèsties fogueres. Però aneu-hi preparats  
i amb les lliçons de seguretat ben apreses. 
No s’hi val a badar en aquesta festa, que 
comença amb l’encesa de les bèsties de 
foc, la Ceptrotada, i continua quan s’obre 
la Porta de l’Infern. Hi veureu sortir dracs  
i diables: el Correfoc ha començat  
i enguany hi ha bèsties convidades, entre 
d’altres, el Camell de Molins de Rei. Tant 
si només mireu com si voleu participar de 
l’experiència, tingueu en compte que:  

 

Cal anar ben tapat: només si porteu 
gorra, mocador al coll i camisa de 
màniga llarga estareu ben protegits 
de les cremades. Ara bé, la roba ha 
de ser de cotó, oblideu-vos de les fi-
bres sintètiques, dels pantalons curts 
i de les sabates de taló. 
L’aigua i la pólvora són enemics.
La pólvora mullada és imprevisible. 
És perillosíssim llançar aigua sobre 
els diables!
Compte amb els nens! Si en porteu, 
val més que viviu el Correfoc des 
d’una distància prudencial.  
I encara millor si els dueu a la Cer-
cavila de Foc dels Diables Petits en 
comptes de portar-los al Correfoc.
Abaixeu les persianes, si teniu una 
botiga en l’itinerari del Correfoc. I 
retireu-ne els tendals i tapeu-ne els 
vidres. 
No preneu riscos innecessaris. 
Si, així i tot, teniu cap problema, 
penseu que a la zona hi haurà serveis 
mèdics i ambulàncies per ajudar-vos. 
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CoNCERT DE CARILLó

Pati dElS taronGErS i CarrErS 
dEl Barri GòtiC
divendres 24 / 21 h

A Flandes, ara fa cinc-cents anys, es va 
inventar un dels primers carillons, un ins-
trument format per un seguit de campanes 
disposades en escala musical. El del palau 
de la Generalitat és del 1976, pesa cinc 
tones i té quaranta-nou campanes. La ca-
rillonista el fa sonar, de dilluns a divendres, 
però també ofereix concerts en ocasions 
especials com la Mercè. El divendres 24, es 
col·locaran prop de dues-centes cadires al 
pati dels Tarongers-galeria gòtica i el públic 
podrà gaudir d’un concert amb entrada lliu-
re. Si hi arribeu d’hora, veureu la carillonista 
interpretant el repertori des de la torre 
gràcies a una pantalla. Feu atenció i veureu 
que fa servir les mans tancades i els peus 
per accionar el teclat manual i el pedaler. 
Interpretarà un programa a base de música 
de cinema: des de mary Poppins o temps 
moderns fins a amélie o Pirates del Carib. 
I si no heu aconseguit un seient per seguir 
el concert des del palau de la Generalitat, 
no patiu, perquè podreu sentir la música 
des dels carrers veïns, en especial des dels 
de Sant Honorat, de la Fruita i del Bisbe.  

MATÍ BASToNER

Plaça dE Sant jaumE
dissabte 25 / 10.30 h

Sabeu que la dels bastoners és una de les 
tradicions que està creixent més a Bar-
celona ara mateix? Fa un parell d’anys, a 
Barcelona hi havia cinc colles i ara n’hi ha... 
onze! O, més ben dit, quinze, si comptem 
les infantils. El fenomen s’ha estès pels 
barris de la ciutat, de manera que ara 
trobareu colles de bastoners a la Marina 
de la Zona Franca, a les Corts, a Ciutat 
Vella, al Clot... Fins i tot hi ha barris, com 
Gràcia, on hi ha dues colles: els Bastoners 
de Gràcia i Cop a Cop. Quin és el secret 
de l’èxit d’aquesta tradició? Per saber-ho, 
haureu de venir a aquesta festa... Potser 
us acabareu apuntant a la colla del barri!  
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CoNCURS  
DE CoLLES SARDANISTES

avinGuda dE la CatEdral
diumenge 26 / 11 h

Atenció, perquè aquesta cita sardanística 
de la festa és més antiga fins i tot que la 
Mercè democràtica. I és que es va celebrar 
per primera vegada el 1950 i, des d’alesho-
res, normalment aplega colles convidades 
de fora de la ciutat. Però, enguany, aquesta 
Mercè serà una de les més lluïdes del con-
curs ja que, a més de les colles convidades, 
hi podran participar totes les de Barcelona. 
Voleu que us expliquem una peculiaritat del 
concurs? Tothom somnia endur-se a casa 
el gran premi, el Trofeu Ciutat de Barce-
lona, que lliura l’Ajuntament i que és una 
rèplica feta amb bronze i en miniatura del 
Gegant de la Ciutat. Ara bé, per guanyar-
la, cal haver guanyat el concurs no un any, 
sinó dos de seguits o bé tres d’alterns. El 
guanyador d’un sol any s’ha de conformar 
amb una rèplica en miniatura de l’Àliga de 
la Ciutat, així que, per guanyar el Gegant 
s’ha d’haver guanyat l’Àliga dos anys se-
guits, o tres d’alterns.  

MERCèDANSA: DEL  
FRANCoLÍ AL LLoBREGAT

PlaCES dEl rEi i dE Sant jaumE
diumenge 26 / 11 h

L’any 1993 es va convocar un concurs 
d’idees per incorporar nous actes a la 
Mercè, i l’Esbart Català de Dansaires el 
va guanyar amb una proposta que ja és un 
clàssic de la festa: una mostra de danses 
vives que s’interpreten en alguna de les 
comarques de Catalunya, amb un motiu 
concret i que són ballades per la població. 
Enguany es mostren danses de seguici, les 
que s’interpreten en processons o seguicis, 
un gènere que s’ha mantingut especial-
ment viu a les comarques costaneres, lito-
rals o prelitorals situades entre el Francolí 
i el Llobregat, aproximadament. Si passeu 
pel MercèDansa podreu veure interpretar 
el ball de bastons d’Altafulla, els ball de 
cavallets i del Patatuf de Torredembarra, 
el ball de gitanes de Vilanova i la Geltrú, el 
ball de Mossèn Joan de Vic de Reus, el ball 
de panderos de Vilafranca del Penedès, el 
ball de pastorets de Sant Pere de Ribes i la 
Moixiganga de Sitges.  
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MATÍ DE FALCoNS

dE l’avinGuda dE la CatEdral 
a la Plaça dE Sant jaumE
diumenge 26 / 10.30 h

Una tradició relativament nova que és 
originària de Txèquia, on els sokols, és a 
dir, els falcons, són tan habituals com aquí 
els castells. No és estrany que el costum 
arrelés a Catalunya, ja que els falcons 
també són construccions humanes. El Matí 
de Falcons se celebra com a preludi de la 
Festa Castellera i, al començament, estava 
protagonitzat per colles de fora de la ciu-
tat, ja que a Barcelona no n’hi havia. Ara ja 
tenim falconers propis però, potser en se-
nyal d’agraïment, cada any es convida una 
colla d’una altra localitat. Enguany, veurem 
en acció els Falconers de Barcelona i els 
seus convidats d’honor: els Falconers de 
Piera.  

FESTA CASTELLERA DE 
LES CoLLES CoNVIDADES

Plaça dE Sant jaumE
diumenge 26 / 12 h

Tradició pura i de primer nivell. I és que el 
diumenge més proper al dia de la Mercè es 
convida a la ciutat dues de les millors colles 
castelleres, que actuen amb els Castellers 
de Barcelona amb la fórmula clàssica de 
tres rondes amb dret a repetició i pilar al 
balcó. Si us agraden els castells, no hi fal-
teu, perquè tant la colla amfitriona com els 
convidats de luxe d’enguany, els Minyons 
de Terrassa i els Castellers de Vilafranca, 
tenen el compromís d’intentar fer els seus 
millors castells. 

 

Transport públic
	 	L3	(Liceu)	i	L4	(Jaume	I)
	 	 14,	17,	19,	40,	45,	59,	120,	N8,	N9,	N12	i	N15
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Dakar, la convidada 
de la Mercè

La capital del Senegal és un dels centres 
culturals més actius del continent africà,  
i té una vida artística riquíssima que no tan 
sols té a veure amb la tradició, sinó també 
amb la modernitat. La Mercè 2010 ens acos-
ta a l’escena cultural d’una ciutat abocada 
a l’Atlàntic on floreixen les arts i on sona, 
amb força, el hip-hop.

ÀFRICA CAMUT BARCELoNA

tEatrE GrEC
divendres 24 / 12 h 
diumenge 26 / 19.30 h

La Camut Band va néixer el 1995 de la mà 
dels coreògrafs Rafael i Lluís Méndez i de 
Toni Español, un català d’ànima negra que 
va viure quatre anys a Dakar. De tornada a 
casa, amb artistes senegalesos, va fundar 
el grup de percussió i dansa africana 
Cae Ma Deila, i va ser un dels primers a 
introduir a Catalunya la cultura africana. 
Ell i els germans Méndez van apostar per 
deslligar el claqué dels ritmes jazzístics 
amb què sempre se l’havia associat i van 
provar de barrejar-los amb la percussió 
africana. I el resultat va ser espectacular: 
avui són catorze ballarins i percussionistes 
que es disposen a obrir l’espai de la Mercè 
2010 dedicat a Dakar amb claqué, percus-
sió africana i ball sobre sorra. Ells sols? 
No! Els acompanyen músics senegalesos 
convidats a la festa.  
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FESTA sabar

jardinS dEl tEatrE GrEC
diumenge 26 / 20.30 h

La comunitat senegalesa us convida a una 
festa sabar. Aquesta mena de reunions, 
sempre al voltant de la música i del ball, 
tenen molt a veure amb la tradició i prenen 
el nom dels tambors sabar, els instruments 
més populars de Dakar. Escolteu com so-
nen i deixeu-vos portar pel ritme!  

ESCENA BARCELoNA-DAkAR

Plaça dE Catalunya 
divendres 24 / 20.30 h

Nit de percussió a cavall entre Dakar i 
Barcelona. La vetllada arrencarà amb el 
percussionista senegalès Doudou N’diaye 
Rose, que, amb 84 anys i set fills, és el rei 
del tambor tradicional sabar. El sentireu 
tocar amb quaranta percussionistes afri-
cans i unir els seus ritmes amb els  
dels catalans Tactequeté, un col·lectiu 
de percussió experimental que produeix  
un so gairebé selvàtic.  

TENANE

ParC dE la CiutadElla -  
ESCEnari til·lErS
dies 24, 25 i 26 / 13 i 17.30 h

Dansa contemporània amb les arrels ben 
enfonsades a l’Àfrica. És la proposta core-
ogràfica de Tenane, un nom que significa 
“mirada”. Simone Gomis i les seves ballari-
nes ens proposen una creació intercultural 
i cosmopolita que barreja dansa, cant i 
música, i que ens parla sobre la vida quoti-
diana de les dones africanes.  

A LA MoDA DE DAkAR

ParC dE la CiutadElla -  
ESCEnari til·lErS
dies 24, 25 i 26 / 20 h 
 
Cheicka, el dissenyador senegalès més 
conegut entre els joves del seu país, és un 
creador molt implicat en l’escena hip-hop 
de Dakar. Les seves creacions protagonit-
zen una desfilada amb uns models molt 
especials: la companyia de dansa Tenane
i els AcroRollers, associació de patinadors 
del Senegal.  



21

DABy ToURÉ

avinGuda dE la CatEdral
divendres 24 / 22.30 h

Com es pot combinar l’herència musical 
africana amb ritmes internacionals com 
el jazz, el pop o el funk? Pregunteu-ho 
a Daby Touré, un músic senegalès que 
ha sabut omplir les seves cançons d’una 
barreja d’estils i d’orígens. El resultat és un 
so fresc i nou, càlid, apassionat i vital, en 
el qual destaquen la veu alegre de l’artista, 
una guitarra acústica potent i, és clar, una 
percussió acurada.  

AWADI

avinGuda dE la CatEdral
divendres 24 / 00.30 h

Amb arrels i amb missatge. Així és la 
música que fa Awadi, un músic que és la 
demostració viva de fins a quin punt s’ha 
imposat el hip-hop entre el jovent senega-
lès. Líder dels Black Positive Soul –un grup 
que va portar el hip-hop amb majúscules 
al Senegal, i que s’ha caracteritzat pel 
seu activisme social i polític–, ja fa anys 
que Awadi s’ha convertit en la figura més 
destacada del rap africà gràcies a unes 
cançons que parlen de la problemàtica so-
cial del continent. Pareu atenció a aquest 
artista, que utilitza les noves tecnologies 
sense oblidar el llegat cultural del seu país.  

ENTRE DAkAR I BARCELoNA

tEatrE GrEC
dies 24, 25 i 26 

Conegueu l’escena artística de Dakar, però 
també la que es cou al costat de casa nos-
tra, en un seguit d’actuacions que tenen 
com a protagonistes grups d’aquí i del Se-
negal. En un espai ambientat amb motius 
africans per José Menchero, veureu com 

els joves senegalesos es mantenen con-
nectats entre ells visquin on visquin, i com 
utilitzen la cultura urbana per expressar 
les seves inquietuds. L’oferta artística que 
us presentem gràcies a la col·laboració de 
Casa Àfrica és àmplia, però us recomanem 
que, el divendres 24, no us perdeu l’actu-
ació de Njaaya, una cantant que escriu, 
compon i toca barrejant la música de 
l’ètnia serere amb rhythm and blues, soul 
o reggae. El mateix divendres, toquen els 
Black Baudelaire, un grup nascut al Raval 
que barreja el rap i els ritmes africans.
Dissabte, a més de l’espectacle de dan-
sa d’Anna Mbengue i dels Djiliandiang, 
teniu l’Africa Dance Set, una barreja de 
música dance amb aspectes ètnics, i el rap 
dels Maestro 24, grup d’origen africà de 
Sabadell.
Diumenge, podreu veure en acció Senga-
ne, uns percussionistes catalans i senega-
lesos acompanyats de cinc ballarins; i un 
espectacle de dansa i percussió dirigit pel 
coreògraf Amedé. Tant divendres com dis-
sabte i diumenge, amb Warm (Catalunya) 
podreu repassar la història del hip-hop
i quedar-vos al taller que munten després. 
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DAkAR AVUI

tEatrE GrEC
dies 24, 25 i 26 / 11 i 16.30 h

Voleu saber com és Dakar ara mateix? 
Doncs us obrim una finestra en forma 
d’un seguit d’imatges recents de la ciutat: 
veureu els carrers, les escoles de dansa i 
la darrera edició de la Biennal d’Art Africà 
Contemporani. Fareu un viatge a la capital 
del Senegal sense sortir del Teatre Grec. 
A més, divendres i dissabte, a les 19.30 h, 
es projecta el documental african under-
ground: democracy in dakar (2009), que 
es projecta en versió original francesa i que 
explora el paper de la joventut i la música 
en la vida política del país.

 

ARTISTES DE DAkAR

tEatrE GrEC
dies 24, 25 i 26

La vida cultural de Dakar és riquíssima i, 
per tal que us en feu una idea, us hem por-
tat un seguit d’artistes plàstics de renom. 
Veniu i coneixereu el col·lectiu Foratou Art 
i les seves creacions de reciclatge; des-
cobrireu les obres sobre vidre de Moussa 
Sakho i podreu veure en acció Amadaou 
Makhtar Mbaye, àlies tita, un artista 
polifacètic conegut per les seves caixetes 
de teatre senegalès, una mena de diorames 
on reprodueix escenes de la història del 
Senegal wòlof.

 

ACTIVITATS FAMILIARS

tEatrE GrEC
dies 24, 25 i 26 

El wòlof és la llengua vehicular principal  
al Senegal. Parlar-lo potser us resultarà 
complicat però, com a mínim, podreu 
aprendre a saludar-hi en un dels espais  
que es munten al Teatre Grec. A més hi ha 
moltes més activitats per fer en família  
i gaudir intensament de la cultura i la vida 
senegalesa: podreu descobrir el concepte 
d’elegància femenina dels habitants de 
Dakar, aprendre a fer trenes o escoltar mil  
i un contes del Senegal. 

 

Transport públic

Teatre Grec
	 	L1	(Espanya)	i	L3	(Poble	Sec	i	Espanya)	
	 	9,	13,	27,	30,	50,	57,	65,	109,	157,	N0,	N1,	
			N2,	N13,	N15	i	N53	

Ciutadella
	 	L1	(Arc	de	Triomf)
	 	 14,	39,	51	i	120

Plaça de Catalunya
	 	L1	i	L3	(Catalunya)	i	FGC	(Pl.	Catalunya)
	 	9,	14,	16,	17,	22,	24,	28,	41,	42,	55,	58,	59,	
	 	 62,	66,	67,	68,	91,	120	i	141

Avinguda de la Catedral
	 	L3	(Liceu)	i	L4	(Jaume	I)
	 	 14,	17,	19,	40,	45,	59	i	91
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Mercè Arts de Carrer 
(MAC): l’escenari urbà

La Mercè estrena festival, un festival que 
concentra en uns pocs espais de la festa un 
munt de propostes curtes, pensades exclusiva-
ment per ser representades al carrer, i aca-
bades d’estrenar, que deixen constància de la 
vitalitat del gènere. 

Circ, dansa, teatre, animació... 
Tot s’hi val? No ben bé: al fes-
tival veureu propostes molt di-
verses, però totes tenen coses en 
comú: una mirada contemporània, la 
condició d’espectacles familiars 
i un sentit de l’humor que els fa 
frescos i divertits, sense renun-
ciar en cap moment a la tècnica 
més exquisida.

El festival ofereix a les companyies més 
visibilitat per als seus espectacles i,  
al públic, més exigència de qualitat. 
Veniu i veureu propostes procedents de 
Catalunya, la resta de l’estat i molts països 
de tot el món. Majoritàriament, són 
creacions noves, ja que les companyies 
presenten els espectacles a l’estiu o, fins  
i tot, al setembre. Sigueu conscients que 
sou espectadors privilegiats i que aneu a 
l’estrena!
Els espectacles del festival es concentren 
en uns quants espais: fonamentalment,  
el parc de la Ciutadella (de dia i de nit)  
i el castell de Montjuïc, tot i que també 
trobareu algunes propostes als espais 
dedicats a la ciutat convidada d’enguany, 
Dakar.
El parc de la Ciutadella té una doble vida  
i també obre a la nit: allà s’han fet fortes 
les noves tecnologies aplicades al món de 
l’espectacle. Hi trobareu des de màquines 
amb ànima fins a espectacles de llum  
i aigua, entre d’altres propostes. El públic 
jove s’ho passarà d’allò més bé...  i no serà 
l’únic!
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El gran circ de Montjuïc

Els canons del castell de Montjuïc disparen 
salves de riure i els “soldats” que l’omplen 
ataquen amb les armes del bon humor i la 
poesia. Deixeu-vos ferir sense por per la mà-
gia del circ, que no fa mal, i quedeu-vos a 
passar un dia sencer a Montjuïc. 

ACTIVITATS FAMILIARS

ESPai HEnKEl
dies 24, 25 i 26 / d’11 a 19 h

Veniu a passar una bona estona amb els 
tallers i les activitats per a nens i nenes 
que s’organitzen en aquest espai. Un racó 
per a tota la família.

CoMBINAT DE CIRC

CarPa
dies 24, 25 i 26 / 12.30, 17 i 19 h

Aquest any la carpa ha crescut i ara hi 
caben fins a 800 espectadors. Veniu-hi  
a veure el Combinat de Circ, que reuneix 
artistes vistos al Festival Mondial du 
Cirque du Demain, un aparador de noves 
tendències en el món del circ que se 
celebra a París. Hi han passat joies emer-
gents com ara el Duo Polinde, format per 
Pauline Hachette i Linde Hartman, una 
francesa i una holandesa que us deixaran 
bocabadats amb el seu número de qua-
drant aeri; Maxime Phytoud i els seus girs 
amb la roda cyr, i la divertidíssima barreja 
de malabars i humor de Johan Wellton 
(20.30 h). A més, veureu la bicicleta 
acrobàtica de Serge Huercio, els Icaris 
i els clowns i altres artistes del Circ Deros. 
Hi posen la banda sonora els Vox Populi 
o, el que és el mateix, Jorge Sarraute al 
contrabaix, Maurici Villavechia a l’acordió, 
Roger Blàvia a la percussió i la bateria, 
Quim Ollé a la flauta i Oriol Camprodon  
al saxo i els clarinets. Sebas s’encarrega 
de la coordinació artística i Miquel Àngel 
Romero exercirà de presentador.
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PRoPoSTES SINGULARS

divErSoS ESPaiS
dies 24, 25 i 26 

Els trobareu repartits per diverses àrees 
del castell, i us oferiran propostes singulars 
que no us heu de perdre. Qui són? Apun-
teu: l’artista convidat Guixot de 8 i la seva 
col·lecció de jocs amb materials reciclats 
i estàtues humanes; Karroart, un carro 
dins del qual gaudireu d’un espectacle 
encisador d’ombres xineses; Akirachan, 
un cambrer boig que s’oblida de la feina 
per posar-se a fer malabars, i l’Always 
Drinking Marching Band, una banda de 
música que, amb les trompetes i la percus-
sió, us faran ballar. Ah!, trobeu a faltar uns 
cavallets dels de tota la vida? Doncs veniu 
al Carrusel!

 

CHEz LEANDRE

CamÍ
dies 24, 25 i 26 / 12.30 i 18 h

El castell té enguany un convidat de luxe: 
Leandre, un artista excepcional que s’ha 
enamorat del teatre de carrer, fins al punt 
d’haver fet del carrer... casa seva! Ell ens 
convida a entrar-hi i a descobrir com és la 
seva vida, on es renta les dents i on llegeix 
el diari cada tarda. Com ell mateix diu, “no 
sóc un homeless, sinó tot el contrari. Sóc 
un pallasso, el carrer és casa meva. Vine, 
passa, entra-hi. Junts li obrirem la porta al 
joc.” 
Un espectacle ple de senzillesa i emocions 
ideat i interpretat pel guanyador del Premi 
Nacional de Circ de Catalunya del 2006. 
Prohibit perdre-s’ho!
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MoNo A MoNo B + LES 
VITAMINÉS + CAPITÁN 
MARAVILLA + JUJURUJAJA 

ESCEnari dEl FoSSat
dies 24, 25 i 26 / tot el dia

Humor, malabars, acrobàcies... La barreja 
que se serveix al públic des de dalt d’aquest 
escenari és explosiva: en voldreu més i 
més, però no us amoïneu, que hi ha molts 
artistes, i de tota mena, per fer-vos passar 
la gana de circ. Voleu riure? Aquí teniu els 
dos còmics que protagonitzen mono a 
mono B, un espectacle d’humor, acrobàcies 
i malabars dels andalusos Capitán 
Maravilla Productions amb dos micos..., 
i un mini. Teniu por? Doncs no patiu, que 
tenim un superheroi a la sala, el Capitán 
Maravilla, que es riu del perill mentre fa 
riure els espectadors. Això sí, guardeu unes 
rialles per si us quedeu a veure jujurujaja, 
el desastre continúa, de Nanny Cogorno, 
un pallasso que també fa de mestre de 
cerimònies, i Les Vitaminés, un duet 
d’acròbates canadencs capaços de fer les 
proeses més espectaculars. 

 

ATEMPo + EL REToRN 
DELS PUTxINEL·LIS

jardinS timBalEr dEl BruC
dies 24, 25 i 26 / 12, 13.30, 16.30 i 18.15 h  
(El retorn dels…) i 12.30 i 20. 30 h (atempo)

Voleu conèixer uns autèntics mestres del 
món dels titelles? Doncs no marxeu sense 
veure l’actuació dels catalans Titelles 
Vergés i el seu espectacle El retorn dels 
putxinel·lis. I després, us ensenyarem el que 
són capaços de fer els artistes d’Atempo 
Circus en un espectacle produït a La 
Central del Circ. Marilén Ribot amb la 
seva corda volant; Matías Marré amb la 
roda cyr, Miguel Soto amb el pal xinès i el 
violoncel de José Arias us esperen. 

 

oRBITE

FoSSat dE Santa EulÀlia
dies 24, 25 i 26 / 21.30 h

La companyia suïssa Off Off ens porta un 
espectacle que us tallarà l’alè, però on no 
hi falten unes gotes de bon humor. I és 
que, quan se’n vagi el sol, veureu aquest 
grup d’acròbates executar la seva dansa 
aèria sobre una estructura en constant 
moviment. Per aquesta mena de trapezi 
gegantí, els artistes evolucionen amb 
una aparent facilitat que ens deixarà 
bocabadats. Una de les propostes en 
majúscula de la programació d’enguany.

 

EL CAVALLER PEP C.

raCó dE PonEnt
dies 24, 25 i 26 / 12, 13, 17 i 18 h

Veniu a conèixer el jardí del fossat de 
Santa Elena, us hi convida Pep C., un 
cavaller ben curiós que és l’últim habitant 
del Castell. Amb una armadura, un escut 
i una ploma ben blanca coronant l’elm, 
us explicarà un munt d’històries i us farà 
passar una bona estona.
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ESPAI TITELLES

FoSSat dE Santa ElEna
dies 24, 25 i 26 / d’11.30 a 14.30 h  
i de 16.30 a 19.30 h

Recordeu aquells teatrets amb cortines 
rere les quals apareixien un seguit de per-
sonatges que protagonitzaven aventures 
a garrotades mentre el públic, a crits, els 
ajudava a descobrir per quin costat vindria 
el dolent? Doncs ja sabeu què són els 
titelles de cachiporra, ninots de guant de 
tipus tradicional que són els protagonistes 
d’aquest espai del castell. Aquesta mena 
de titelles són dels més antics i n’hi ha a 
molts països, però sempre són ninots nas-
cuts als barris populars i que sovint tenen 
un component de lluita contra l’autoritat. 
Passeu pel fossat i veureu les similituds i 
les diferències entre els titelles de cachi-
porra de diferents orígens. Us hi esperen 
Eugenio Navarro, un canari establert a 
Barcelona que ha estat l’impulsor de La 
Puntual; els francesos de la Compagnie 
des Zonzons; l’italià Bruno Leone; el bri-
tànic Rod Burnett i la veterana companyia 
espanyola Libélula, una de les grans reno-
vadores del gènere a Europa. L’animació de 
l’espai va a càrrec de Robert Gubern.

 

D’IRqUE & FIEN 

llunEta dE mar
dies 24, 25 i 26 / 12.45 i 17.45 h

Potser ja heu vist Nanny Cogorno i el 
seu espectacle jujurujaja, el desastre 
continua a l’escenari del Fossat, però aquí 
tornareu a tenir l’ocasió de riure amb ell 
(12 h) i, també, de veure’l presentant una 
companyia que utilitza objectes quotidians 
per fer el seu espectacle de circ. És oh 
Suivant! d’Irque & Fien, uns artistes 
belgues capaços de crear un elegant 
espectacle teatral amb tècniques de circ, 
utilitzant només una taula, una cadira i 
unes pilotes. Un muntatge amb piano i 
sense paraules... que us deixarà amb la 
boca oberta. 

 

ESTRoPICIo +  
ToRoN BLUES + kRISkATS

raCó traPEzi
dies 24, 25 i 26 / de 12 a 18 h

Les reines del trapezi us esperen a Mont-
juïc, on s’han fet seu l’escenari que promet 
ser una de les grans atraccions de la festa. 
Allà trobareu les noies del grup català 
Estropicio, però també les franceses 
Toron Blues i el seu espectacle de corda 
llisa durant el qual munten en directe una 
singular estructura triangular. Però si el 
que busqueu és elegància, espereu a veure 
en acció les Kriskats, un duet femení de 
tècnica impecable que no perd el sentit 
de l’estètica (ni el de l’humor) ni tan sols 
penjades de cap per avall. 

 

Transport públic 
	 	L1	i	L3	(Espanya)	
	 	 193	
	 	 Telefèric	de	Montjuïc
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La nova vida del Canòdrom

El Canòdrom de la Meridiana es convertirà 
aviat en un nou espai dedicat a l’art 
contemporani. De moment, però, s’estrena 
participant a les Festes de la Mercè amb 
l’actuació d’una divertidíssima banda de 
carrer i amb un espectacle de música, dansa 
i arts plàstiques de la companyia Artristras 
que s’inspira en la mitologia clàssica.

Transport públic
	 	L1	(Fabra	i	Puig)
	 	 11,	20,	26,	34,	36,	62,	74,	96,	122,	126	i	N3

LA CALLE ES NUESTRA + 
PANDoRA

Canòdrom
dies  24 i 25 / 20 h (always drinking 
marching Band) i 21.30 h (Pandora)

Les antigues instal·lacions de la Meridiana 
prenen una nova vida de la mà de dues 
companyies de teatre de carrer emblemà-
tiques i veteranes. La primera és l’Always 
Drinking Marching Band, una banda amb 
percussió, trompetes i trombons inclosos 
que us farà ballar mentre us peteu de riure. 
Després, serà el moment d’Artristras, amb 
Pandora, un espectacle sobre l’ésser que 
va alliberar tots els mals del món. Veureu el 
munt de personatges i monstres que sur-
ten de la famosa caixa: per representar-los, 
els actors entren i surten de dins d’unes 
estructures que, gràcies a ells, es conver-
teixen en bèsties fabuloses. Dansa contem-
porània, sorpreses i innovació són les ca-
racterístiques d’un espectacle fascinador.
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VIATGE PER LA DANSA, 
DESTÍ: DAkAR

ParC dE la CiutadElla -  
ESCEnari CaSCada
divendres 24 / 18.30 h

Veniu a recórrer el món de la dansa de la 
mà dels coreògrafs Joan Boix (dansa clàs-
sica), Susie Kelermann (jazz), Francisco 
Lloberas (dansa contemporània), Amedè 
Nwatchok (dansa africana), Irene Pallarès 
(hip-hop), Montse Sánchez (flamenc) 
i Eduard Ventura (dansa tradicional). Són 
set coreògrafs de diversos estils que pre-
senten un espectacle de dansa en el qual 
els grans protagonistes sou vosaltres.
Aquest espectacle, un compendi de tots 
els estils coreogràfics, servirà per tancar  
el Dansalona, una aposta conjunta dels 
programadors públics i privats que ha om-
plert de dansa l’estiu barceloní.

 

EL CoS DE LA TENoRA. 
TRADICIó & CoNTEMPoRA-
NEÏTAT. CARLES SANToS 
I MoNTSE CoLoMÉ

CaSCada - ESCEnari Gran
dies 25 i 26 / 19 h

Us imagineu més de cent cinquanta balla-
rins procedents dels esbarts dansaires de 
la ciutat junts sobre un escenari? Doncs ja 
podeu deixar d’imaginar-vos-ho i venir-ho a 
veure al parc de la Ciutadella, perquè allà hi 
haurà, cada tarda, un muntatge dirigit per 
Montse Colomé, amb la cobla de Marcel 
Casellas, la formació de sis tenores que 
dirigeix Jordi Molina i música del composi-
tor Carles Santos. Hi participen els esbarts 
Joventut Nostra, Sant Jordi, Maragall, Gau-
dí, Ciutat Comtal, Sant Martí, Esbart Català 
de Dansaires, Ballets de Catalunya i Esbart 
Folklòric d’Horta.

 

El Parc dels Creadors  
i de la Dansa

El parc de la Ciutadella té enguany una doble 
vida. De la mà del mestre de cerimònies Joan 
Forns, coneixereu la seva cara diürna, plena 
d’espectacles d’arts de carrer, dansa i activi-
tats i, també, d’algunes propostes de cultura 
urbana de Dakar. Els artistes de la ciutat han 
instal·lat aquí les seves propostes i us hi 
esperen per compartir-les. Veniu a veure-les, 
quedeu-vos-hi a dinar i passeu un dia al parc!
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LE BALLET DU MoNTREUR

CaSCada - ESCEnari Gran
dies 24, 25 i 26 / 12 i 17 h

Preparats per fer d’espect-actors? Doncs 
benvinguts a la classe del mestre Roger 
(Le Montreur), que us convida a participar 
en un ballet íntim i poètic gràcies al qual 
podreu deixar emergir el vostre vessant 
creatiu... Això sí, us caldrà l’ajuda d’un ni-
not que haureu d’anar manipulant. Prepa-
rats? un, deux, trois, quatre...

 

LA RoUTE

CaSCada - ESCEnari PEtit
dies 24, 25 i 26 / 11.30, 13, 14.30 i 18 h

Aquest espectacle us farà perdre l’alè.  
I és que és una mena de fugida boja en què 
un lleó, un porc i un elefant són perseguits 
per la policia mentre no deixen de sonar les 
sirenes. Què és? Un espectacle de carrer, 
una road movie o un número humorístic? 
Una mica de tot, perquè aquí hi ha teatre 
de titelles, arts de carrer, cinema i moltes 
coses més combinades hàbilment per la 
companyia francesa Anonima Teatro.

 

LES HoRSEMEN  
+ CÍCLIC + RoDAFoNIo

ESPECtaClES itinErantS
dies 24, 25 i 26 / tot el dia

Us els trobareu entre la zona de la Cascada 
i els Til·lers i us ben prometem que pagarà 
la pena entretenir-s’hi una estoneta. Si ve-
ieu uns cavallers anglesos, acosteu-vos-hi, 
i si us demanen que us estireu a terra amb 
risc que el cavall us trepitgi, feu-ho sense 
patir: són Les Horsemen, de la companyia 
francesa Les Goulus i, aquí, l’únic risc és 
morir-se... de riure. La companyia Laitrum, 
d’altra banda, us proposa el seu nou Cíclic, 
on veureu una funció de teatre mentre 
pedaleu a sobre d’una bicicleta. I, si la pro-
posta us sembla extravagant, és que encara 
no heu vist el rodafonio de la Factoria Cir-
cular, una roda gegant a l’interior de la qual 
viatgen quatre músics que us encomanaran 
el ritme d’una música amb sabor llatí.

 

BARCo DE ARENA  
+ DIMITRI + STAFF

ESCEnari til·lErS
dies 24, 25 i 26 / 13.45 i 16 h  
(Barco de arena); 16.45 i 19 h (dimitri)  
i 18.15 h (la intrusa)

Entre la dansa contemporània i l’especta-
cle de carrer, Barco de arena, la nova 
proposta de Claire, un dels grans noms de 
les arts de carrer del nostre país, ens 
presenta un personatge sempre disposat a 
l’alegria, capaç de convertir una estructura 
metàl·lica en un element que evoca tota 
mena d’imatges. Una proposta tendra per  
a tots els públics a la qual segueix El Nota, 
un raper que fa una lectura en clau de 
hip-hop del conte per a nens dimitri. 
I al mateix escenari, La Intrusa (Virginia 
García i Damián Muñoz) presenta Staff 
fragmento, un espectacle impactant de 
dansa contemporània.
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VoALÁ

CaSCada - ESCEnari Gran
dia 23 / 21 h 
dies 24, 25 i 26 / 13.30 i 21 h

La companyia argentina Voalá Project ens 
porta l’espectacle que tanca la programa-
ció diürna de la Ciutadella. És voalá, un 
espectacle fascinant d’acrobàcies aèries 
ple de màgia, música i poesia. Deixeu-vos 
seduir per la història de quatre executius 
que perden l’últim tren i que viuran una 
experiència inoblidable. I tot, explicat amb 
unes coreografies aèries d’una bellesa 
sofisticada que ens deixaran bocabadats  
i amb música en directe.  

ANTIGUA & BARBUDA

HivErnaClE
dies 24, 25 i 26 / tot el dia

Una sínia amb inodors en comptes de cadi-
res? Un zoòtrop gegant? Els de la compa-
nyia Antigua & Barbuda han portat totes 
les seves màquines a un espai d’artista 
dedicat al creador Jordà Ferrer. 

 

HEART WASH  
(Dios Menguante)

ExtErior dE l’umBraClE 
dies 24, 25 i 26 / 12.30 i 17.30 h

L’estètica neorealista del cinema italià im-
pregna un nou espectacle de la companyia 
de dansa Mar Gómez, protagonitzat per 
una dona forta, una rentadora i una bugada 
inacabable.

 

PUCk CINEMA CARAVANA

GEoloGia
dies 24, 25 i 26 / tot el dia i també a la nit

Benvinguts al cinema més petit del món, 
una caravana on hi caben set persones i on 
es projecten curts que són petites joies del 
cinema d’animació.  

EL MÉToDo CIENTÍFICo

CaSCada-Font
dies 24, 25 i 26 / 12, 13.30, 17 i 18.30 h

La companyia El Retrete de Dorian Gray 
us convida a descobrir com pensen i com 
treballen els científics. Porteu-hi moca-
dors, que plorareu... de riure!

 

Transport públic
	 	L1	(Arc	de	Triomf)
	 	 14,	39,	51	i	120

I, a més, el parc acull un munt d’activitats 
relacionades amb Dakar, la ciutat convida-
da d’enguany.	Consulteu	la	pàgina	19.
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El Parc de la Llum 

La Ciutadella tindrà una segona vida a partir 
del moment en què es pongui el sol i s’ompli 
d’un seguit d’espectacles en els quals la llum 
serà la protagonista. Veniu i deixeu-vos guiar 
pel circuit que us hem preparat i, abans o 
després, els sorprenents espectacles repartits 
pel recinte amb la tecnologia com a tema.

FESTA MIToLòGICA

CaSCada-Font

Primera parada del circuit d’espectacles 
de llum que converteixen la Ciutadella en 
un recinte màgic. Preneu nota dels horaris 
en què comença aquesta singular Festa 
mitològica perquè, sí, quan sigui l’hora, 
començarà aquest espectacle però, també, 
el cicle de propostes que podreu anar 
encadenant una darrere l’altra mentre us 
deixeu portar per diversos espais.
A la font, gràcies a la màgia de la llum 
projectada sobre la pedra, les escultures 
mitològiques que decoren aquesta cascada 
monumental prenen una nova vida. Venus 
i Neptú s’obliden del seu posat seriós i es 
disposen a viure una festa de llum i color.

 ESPECTACLES DE LLUM

Sortida dES dE la CaSCada
dies 23, 24, 25 i 26 / 21.45, 23, 00.15 i 1.30 h

No us convidem a veure un sol espectacle, 
sinó a fer un itinerari. El circuit comença a 
cadascuna de les hores que us indiquem: 
veniu i us guiarem per una ruta plena de 
propostes on la llum és la protagonista.  
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NIGHT CLUBS 
+ MozART GLoW CLUBS

CaSCada - ESCEnari Gran

Segona parada en el circuit d’espectacles 
de llum del parc de la Ciutadella. I és una 
parada de luxe, perquè els protagonistes 
són els britànics Gandini Juggling, que 
són uns reis dels malabars. Aquests 
artistes genials ens porten una proposta 
doble formada per night Clubs, amb 
música moderna, i mozart Glow Clubs, 
amb música del famós compositor austríac. 
Tots dos són espectacles pensats per ser 
vistos de nit, ja que les bitlles que utilitzen 
s’il·luminen i creen sobre l’escenari formes 
enigmàtiques d’una bellesa encisadora. 

 

SPLASH!

llaC

Des de l’escenari de la Cascada, on haureu 
vist els malabars lluminosos dels Gandini 
Juggling, uns personatges gegantins, els 
Il·luminats, s’oferiran a conduir-vos fins 
al llac. Seguiu-los, perquè allà us espera 

Splash!, el nou espectacle creat per Franc 
Aleu, que combina la llum, els colors, les 
coreografies i l’aigua. L’element líquid serà 
un dels protagonistes del xou, on els raigs 
d’aigua “ballaran” amb la música composta 
per Arturo C. Urbina, d’Electrocugat. Des 
del centre del llac, un mestre de cerimònies 
s’encarregarà de controlar les evolucions 
de l’aigua, amb l’ajuda de quatre ballarines. 
Espereu a veure l’efecte de les projeccions 
de llum sobre les cortines d’aigua: us pro-
metem que veureu el llac com no l’havíeu 
vist mai!
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EL CIRCo DE LAS PENAS

HivErnaClE
dies 23, 24, 25 i 26 / a partir de les 21 h

Els artistes d’Antigua & Barbuda, que 
de dia ens havien sorprès amb les seves 
màquines estrambòtiques, ens presenten 
de nit El circo de las penas, un muntatge 
amb el qual reten homenatge a João Si-
queiro, un enginyer que va viure al segle xix 
i que va dissenyar un seguit d’enginys que 
exploraven la relació entre màquines i sen-
timents o, el que és el mateix, com l’ànima 
s’expressa mitjançant les màquines.  

PoETRy SLAM

ESCEnari til·lErS
dies 23, 24, 25 i 26 / 23.30 h 

Una competició en què els concursants 
han de demostrar enginy, capacitat 
d’improvisació i domini de la llengua. És el 
Poetry Slam, organitzat per Hipnotik, una 
guerra... de paraules.

 

reflexus

ESCEnari til·lErS
dies 23, 24, 25 i 26 / 00.30 h 

El polipoeta Jordi Teixidor i la companyia 
Playmodes fan servir les tecnologies audi-
ovisuals per crear un joc de paraules  
i imatges de resultats sorprenents. 
Ajudeu-lo a recitar una poesia.  

little tree

umBraClE
dies 23, 24, 25 i 26 / a partir de les 21 h 
 
No us n’aneu del parc sense haver vist 
aquesta instal·lació audiovisual de la com-
panyia Recreat.  

PuCK CineMa

GEoloGia
dies 23, 24, 25 i 26 / a partir de les 21 h 

Els podeu veure de dia o de nit però, 
sigui com sigui, paga la pena acostar-se a 
conèixer el cinema més petit del món. Aquí 
projecten films curtets que són autènti-
ques joies del cinema d’animació!  

tagtool

Façana dEl muSEu dE zooloGia
dies 23, 24, 25 i 26 

Qui ho ha dit que per fer un grafit cal pin-
tura? El grafit làser de Tagtool ho fa amb 
l’única ajuda de la llum. Art i tecnologia,  
tot en un. I no taca!  

Transport públic
	 	L3	(Liceu)	i	L4	(Jaume	I)
	 	 14,	17,	19,	40,	45,	59,	120,	N8,	N9,	N12	i	N15
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PoRTES oBERTES AL  
PALAUET ALBÉNIz I ALS 
JARDINS JoAN MARAGALL

ParC dE montjuïC (aCCéS PEr 
l’avinGuda dE l’EStadi o PEr  
l’avinGuda dElS montanyanS)
dissabte 25 / d’11 a 21 h (visita al palauet) 
/ 12.15, 13.30, 17.30 i 18.45 h (actuacions 
de Gromic i truki Chan) / 20 h (concert 
de la Barcelona jazz orquestra)

Com a espai destinat a actes de protocol, 
honor i representació de l’Ajuntament 
de Barcelona, és un dels edificis menys 
coneguts de la ciutat. Per això, per segon 
any consecutiu, esteu convidats a visitar-
lo, des dels salons nobles fins a les cuines, 
en un itinerari que (tret de les cuines) està 
adaptat per a persones amb mobilitat re-
duïda. Veniu-hi sols, amb amics o, millor, en 
família, perquè als jardins de Joan Maragall 
trobareu tot d’activitats per a nens i nenes: 
des de jocs conduïts per un equip de mo-
nitors, fins a espectacles de màgia i humor 
per a tots els públics a càrrec dels actors 
Gromic i Truki Chan, o bé animació amb 
un seguit de personatges vestits d’època 
i amb els músics, xanquers i malabaristes 
de Xarop de Canya. Per acabar, i després 
d’haver admirat les escultures del jardí, 
no us perdeu la fi de la festa a l’amfiteatre 
amb la big band Barcelona Jazz Orquestra.
  

Un palau per a tothom

Encara que habitualment es reservin a actes 
protocol·laris i tinguin un ús restringit, 
el palauet Albéniz i els jardins de Joan 
Maragall són patrimoni ciutadà i, per la 
Mercè, l’alcalde us convida a visitar-los. 

Transport públic
	L1	i	L3	(Espanya)	

	50,	55,	61,	125	i	193
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Festival Àsia

organitzat per Casa Àsia i fidel a l’objectiu 
de crear ponts culturals amb l’Àsia i el Pa-
cífic, el festival combina la música, la dansa 
i el teatre amb tallers, jocs i propostes que 
compten amb la complicitat de les comunitats 
residents al nostre país.

CoNCERT saMulnori

BiBliotECa naCional dE Catalunya
dia 20 / 21 h

Paris’Bimbap és un grup que té l’objectiu 
de difondre la gran riquesa de la música 
coreana a través de quatre instruments de 
percussió tradicionals. Aquesta música té 
l’origen en antigues representacions rituals 
de dansa, música i acrobàcies.

SHAN REN BAND

av. dE la CatEdral 
dissabte 25 / 22.30 h 

Autèntic grup de folk-rock de la nova 
generació de la música xinesa, els seus 
integrants procedeixen de les diverses èt-
nies del país. Les seves iròniques cançons 
pretenen descriure amb humor la vida de 
les comunitats de la Xina, i aposten per la 
simplicitat musical dels sons tradicionals. 
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LEoNARD ETo

Pl. dElS ÀnGElS 
diumenge 26 / 12 h 

Artista japonès nascut a Nova York, Leo-
nard Eto (a la foto) és un intèrpret que uti-
litza un instrument tradicional de percussió 
del seu país, el taiko, per tal de produir un 
so original i avantguardista. En aquesta 
ocasió, estarà acompanyat de saxo i cla-
qué. Nova música japonesa amb arrels.

ABRAR-UL-HAq

Pl. dElS ÀnGElS 
diumenge 26 / 18 h

Festa gran per a la comunitat pakistanesa 
de Barcelona i per a tots els amants dels 
ritmes bhangra: diumenge, el cantant 
Abrar-ul-Haq demostrarà per què és tot 
un mite de la música pop, bhangra i folk 
del Pakistan. Atenció, perquè és tota una 
estrella d’aquest gènere musical que ha fet 
concerts per mig món. 

ÀSIA EMoCIoNS

Pl. dElS ÀnGElS i Pl. dE joan  
CorominES; Pati dE lES donES 
(CCCB); maCBa
diumenge 26 / d’11 a 24 h

Voleu descobrir un continent amb tota la 
família i de la mà dels qui en són originaris? 
Només heu de venir i gaudir de la propos-
ta. Al Templet de l’Oralitat us explicarem 
contes de diverses cultures. Potser els 
nadons no els entendran, així que, per a 
ells, tenim jocs, massatges i cançonetes. A 
la Plaça dels Jocs aprendreu el baduk, el 
mahjong, el criquet o el ki-o-rahi, un popu-
lar joc maorí; i a la Passarel·la dels Vestits 
i els Costums veureu roba i complements 
tradicionals. Si us voleu acabar de guarnir, 
descobrireu la henna, el maquillatge nepa-
lès i la manicura vietnamita. També tenim 
una Aula dels Aromes i els Sabors on, entre 
altres coses, el mestre japonès Masayo-
shi Kazato ens descobrirà els secrets del 
sushi. Cal·ligrafia, break dance filipí, aikido 
i wushu són només algunes de les moltes 
propostes asiàtiques que us hi esperen. 
Ah! I a la nit, acabem amb cinema vietna-
mita i filipí.

Ho organitza: Casa Àsia, amb la col·laboració  
d’AECID, Diputació de Barcelona, Ajuntament  
de Barcelona i Generalitat de Catalunya  
www.festivalasia.es

Transport públic

Avinguda de la Catedral
	 	L3	(Liceu)	i	L4	(Jaume	I)
	 	 14,	17,	19,	40,	45,	59,	91,	N4,	N8,	N9,	N12	
	 	 i	N15

Plaça dels Àngels / Plaça de Joan Corominas
	 	L1,	L3	(Catalunya)	i	L2	(Universitat)
	 	 FFG	(Plaça	de	Catalunya)	
	 	7,	9,	14,	16,	17,	24,	38,	41,	50,	54,	55,	56,	58,		
	 	 59,	64,	66,	67,	68,	91,	120,	141,	N1,	N2,	N3,		
	 	 N5,	N6,	N7,	N8.	N9,	N11,	N12,	N13,	N14,	N15,		
	 	 N16	i	N17	

Biblioteca de Catalunya
	 	L3	(Liceu)	
	 	 14,	59,	120,	N9,	N12	i	N15	
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La Mercè va al museu

Els museus de la ciutat s’apunten a celebrar 
la festa major de Barcelona i, per la Mercè, 
fan jornades de portes obertes i organitzen 
activitats de tota mena. Consulteu, a la 
segona part d’aquest programa, el detall de 
les activitats i no us en perdeu cap! Aquests 
són els museus que participen en la festa:

Arxiu Fotogràfic de Barcelona 
CaixaForum 
Castell de Montjuïc 
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 
(CCCB) 
Disseny HUB Barcelona (DHUB) 
Fundació Antoni Tàpies 
Jardí Botànic de Barcelona 
La Capella 
La Virreina Centre de la Imatge 
Museu Barbier-Mueller d’Art Precolombí 
Museu d’Arqueologia de Catalunya 
Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) 
Museu de Ceràmica 
Museu de la Música 
Museu d’Història de Barcelona 
Museu d’Història de Catalunya 
Museu Etnològic 
Museu Frederic Marès 
Museu Marítim 
Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) 
Museu Picasso 
Poble Espanyol de Montjuïc
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La música de la Mercè

Aquesta ciutat és música pura. Balleu a la 
plaça de Sant Jaume, escolteu músiques del 
món a la Catedral, gaudiu dels concerts de 
la plaça de Catalunya, descobriu un nou espai 
a l’avinguda de Maria Cristina i escolteu al 
Fòrum indie, pop i rock. Una pluja de grups 
barcelonins us hi espera, incloent-hi els 
nous descobriments del BAM i els concerts  
de què us parlem a l’apartat de Dakar. 

qUIMI PoRTET  
I LA TRoBA kUNG-Fú

Plaça dE Catalunya
dijous 23 / 21 h (Quimi Portet) i 22.30 h 
(la troba Kung-Fú)

És un esperit lliure de la música, un músic 
de rock reconvertit en cantautor al qual li 
agrada anar per lliure i que ja fa temps que 
va deixar enrere l’etapa d’El Último de la 
Fila. Ara, Quimi Portet fa la música que vol, 
unes cançons lluminoses, surrealistes i ex-
tremament personals que transmeten bon 
rotllo. Ja heu sentit viatge a montserrat?, 
doncs segur que més d’una cançó d’aquest 
disc, el setè en solitari, sonarà en aquest 
concert. I després, arribarà la rumba de 
La Troba Kung-Fú, una rumba heterodoxa 
i eminentment divertida que omple el seu 
segon disc, a la panxa del bou. 

CAMARóN:  
la leyenDa Del tieMPo

avinGuda dE la CatEdral
dijous 23 / 00.30 h

Ara fa trenta anys que José Monge, més 
conegut com a Camarón de la Isla, va 
enllaçar diferents estils utilitzant els versos 
de Federico García Lorca a la leyenda del 
tiempo, disc amb el qual va esdevenir la 
figura més destacada del nou flamenc. El 
mateix esperit innovador que va donar com 
a resultat aquell treball discogràfic serveix 
ara per retre homenatge a Camarón amb 
una proposta produïda pel Taller de Músics 
i dirigida per Chicuelo, que posa en comú 
jazz i flamenc. Sobre l’escenari, les veus 
de Duquende i Sílvia Pérez i bailaoras com 
Rafaela Carrasco reten homenatge a un 
dels grans transformadors del flamenc. 
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PEPE GIMENo, botifarra

avinGuda dE la CatEdral
dijous 23 / 22.30 h

L’avinguda de la Catedral acull actuacions 
d’artistes amb les arrels ben enfonsades a 
la seva terra, com aquest, un nou fenomen 
musical: el cantaor d’albaes Pepe Gimé-
nez, àlies Botifarra. Té una de les millors 
veus del folk valencià, una veu que ha 
aconseguit, contra tot pronòstic, que es 
tornin a cantar cançons de la Vall d’Al-
baida que estaven gairebé oblidades. I és 
que aquest cantaor de carrer no deixa de 
viatjar de festival en festival portant arreu 
ara un cant de batre, ara un romanç, ara 
una jota de ronda. Molts ja han escoltat el 
seu disc te’n cantaré més de mil (2009) i se 
n’han fet addictes. Teniu curiositat? No us 
el perdeu perquè fareu una descoberta. 

SALSETA DEL PoBLE SEC 
+ FUNDACIóN ToNy MANERo

Plaça dE Sant jaumE
dijous 23 (la salseta del Poble Sec) i 
dissabte 25 (Fundación tony manero) / 
23.30 h

La plaça de Sant Jaume s’ha convertit en 
el reducte dels qui no conceben una festa 
sense ballar i ballar. I en això, els de La Sal-
seta del Poble Sec hi tenen la mà trencada. 
Per això obren la programació de la plaça. 
I dos dies després, cita amb la Fundación 
Tony Manero i el seu Funky Show Party: 
que comencin a girar les boles de miralls, 
perquè amb ells han arribat el funky i la 
millor música dels anys vuitanta. Us ben 
garantim que us deixaran la sola de les 
sabates com el paper de fumar.  

I, a més, els escenaris de la Mercè 2010 
acullen concerts de músics de Dakar, entre 
els quals hi ha algunes estrelles del hip-hop 
africà.	Consulteu	la	pàgina	19.
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MACARRAS oLD SCHooL  
+ BANDA ACHILIFUNk  
I oRIGINAL  
JAzz oRqUESTRA  
TALLER DE MúSICS

Fòrum - ESCEnari auditori
dijous 23 / 22.30 h (macarras old School) 
i 1.30 h (Banda achilifunk)
 
El projecte va néixer amb motiu de 
l’exposició “Quinquis dels 80” al CCCB, 
però l’encert d’una proposta que versiona 
els grans temes de les bandes rumberes 
d’aquell moment –de Los Chichos a Los 
Chunguitos o Los Calis– va quedar tan 
clar que els integrants d’aquesta banda 
provisional formada per músics de Pantani-
to, Jaleo Real, Los Impagaos i Very Pomelo 
(Macarras Old School) han decidit repetir.  
I després, no us perdeu la Banda Achili-
funk, quatre rumbers que reinterpreten un 
repertori de clàssics del funk més ballable 
i la rumba catalana, acompanyats de l’Ori-
ginal Jazz Orquestra Taller de Músics. Una 
big band rumba funk que promet una nit 
de luxe rumber pur. 

LoqUILLo

avinGuda dE maria CriStina
dijous 23 / 22.30 h

Loquillo inaugura el nou escenari musical 
de la Mercè a l’avinguda de la Reina Maria 
Cristina, per celebrar el seu trentè ani-
versari en el món de la música. Són trenta 
anys de carrera d’una estrella que, amb 
dedicació, perseverança i un clar compro-
mís musical, s’ha convertit en part de la 
història sonora d’aquest país. Ho saben 
Jaime Urrutia, Enrique Bunbury, Andrés 
Calamaro o Antoni Miquel Cervero, leslie, 
que pujaran amb ell a l’escenari. 

20 x GATo

Plaça dE Sant jaumE
divendres 24 / 23.30 h

Fa vint anys que va morir Gato Pérez, el 
pare dels rumberos barcelonins. I, com a 
homenatge merescut, vint intèrprets barce-
lonins (de Los Manolos a Joan Garriga, pas-
sant per Sicus Carbonell, Yumitus i els Ai, 
Ai, Ai) versionen vint dels seus temes més 
coneguts. “Barca, cielo y ola”? “El ventila-
dor”? S’admeten apostes. Garantim que, 
per més que hagin passat vint anys, el Gato 
encara ens farà ballar com el primer dia. 

WooDENToPS

Fòrum - ESCEnari auditori
divendres 24 / 22.30 h

Torna una banda mítica del rock britànic 
dels anys vuitanta. Rolo McGinty i la resta 
dels integrants de Woodentops no van ser 
mai els primers de les llistes de vendes, 
però no van passar pas desapercebuts 
per als qui estan atents a les propostes 
més interessants, gràcies a un rock amb 
components electrònics que va fascinar els 
amants de les propostes innovadores.  

DELAFÉ  
y LAS FLoRES AzULES

Fòrum - ESCEnari auditori
divendres 24 / 1.30 h

Ja heu provat l’steady running? Doncs això 
és que no heu vist els videoclips de Delafé 
y las Flores Azules, on es practica un pas 
de ball que no et porta enlloc però que és 
molt recomanable per a la salut. Les can-
çons d’aquest grup recorden el hip-hop, 
però comparteixen moltes coses amb el 
pop, el soul i els ritmes electrònics. 
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NEILA BENBEy

avinGuda dE la CatEdral
dissabte 25 / 00.30 h

Potser la vau veure a l’espectacle de Co-
mediants les 1001 nits, o bé col·laborant 
amb Gani Mirzo... Us parlem de Neila Ben-
bey, una cantant algeriana que viu a Barce-
lona i que, després d’aquesta col·laboració i 
de moltes més, ha començat una carrera en 
solitari on posa música a la Barcelona més 
mestissa. Reinterpreta cançons originals 
del seu país, algunes en clau del pop més 
actual, a més d’oferir-nos composicions 
pròpies. Tot, amb el suport dels músics Raúl 
Costafreda i Ernesto Briceño.  

JoSELE SANTIAGo  
+ REBELDES

Fòrum - ESCEnari auditori
dissabte 25 / 22.30 h (josele Santiago)  
i 1.30 h (rebeldes)

Rock de llarg recorregut al Fòrum. La nit 
començarà amb Josele Santiago, que, en 
una nova vida musical en solitari, conserva 
tota la contundència i l’encant dels millors 
moments de Los Enemigos. I, ja de matina-
da, Rebeldes celebren trenta anys de rock-
and-roll barceloní. Carlos Segarra i els seus 
ens esperen en un concert en què sonaran 
els temes que els van fer famosos.  

Transport públic

Plaça de Catalunya
	 	L1	i	L3	(Catalunya)	i	FGC	(Pl.	Catalunya)
	 	9,	14,	16,	17,	22,	24,	28,	41,	42,	55,	58,	59,	
	 	 62,	66,	67,	68,	91,	120,	141,	N1,	N2,	N3,	N4,	
	 	 N5,	N6,	N7,	N8,	N9,	N11,	N12,	N13,	N14,	
	 	 N15	i	N16

Plaça de Sant Jaume
	 	L3	(Liceu)	i	L4	(Jaume	I)
	 	 14,	17,	19,	40,	45,	59,	120,	N8,	N9,	N12	i	N15

Avinguda de la Catedral
	 	L3	(Liceu)	i	L4	(Jaume	I)
	 	 14,	17,	19,	40,	45,	59,	91,	N4,	N8,	N9,	N12	i	N15

Avinguda de la Reina Maria Cristina
	L1	i	L3	(Espanya)

	 	9,	13,	23,	37,	46,	50,	55,	56,	57,	61,	65,	79,	
	91,	141,	157,	165,	193,	N0,	N1,	N2,	N13,	N14,	
	N15,	N16	i	N17	

Fòrum 
	 	 T4
	 	L4	(El	Maresme/Fòrum)
	 	7,	41,	43,	141,	N6	i	N7
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Festival [BAM]:  
El so més nou de la Mercè

Voleu fer un descobriment musical? Doncs el 
[BAM] és el millor espai de la Mercè per fer-
ho. No us perdeu les propostes més innova-
dores i arriscades del moment ni falteu als 
concerts dels grans mites del pop i l’electro 
programats enguany.

MUJERES  
I ELS SURFING SIRLES

Pl. joan CorominES
dijous 23 / 23.30 h
 
Són dos grups clau del rock-and-roll es-
tatal, dues bandes portadores de la torxa 
del foc sagrat del soroll i el riff. Mujeres 
s’alimenten de The Sonics o la millor esco-
la recent del rock de garatge nord-americà 
–sobretot, Black Lips– per construir 
cançons que trenquen amb tot. Per la 
seva banda, Els Surfing Sirles, un terç dels 
gairebé mítics Tripartit Invertit, canten al 
“desig de trencar totes les coses”; i això és 
el que fan precisament als concerts. Avui 
s’uneixen per presentar el seu split en 7” 
Eix transversal, editat a mitges per Sones 
i Bankrobber. Retro-psiquedèlia, Rodoreda 
i Neverland. 



48

NUEVA VULCANo

Plaça rEial
dijous 23 / 22.45 h
 
De les cendres de forces hardcore com 
Aina i Shanty Rd. sorgeix una banda rock 
que combina l’energia visceral amb lletres 
d’alta volada poètica. Les seves cançons-
catarsi han guanyat lluminositat en un 
tercer disc, los peces de colores (2009), 
de veus altes i clares, melodies amb un 
cert sabor a himne. Davant cançons del 
poder de “Dulce y ácida” o “Te debo un 
baile” (“te debo un baile y no una explica-
ción”) és fàcil entendre que el seu sèquit 
de seguidors hagi crescut notablement els 
últims mesos. 

JIL IS LUCky

Pl. dElS ÀnGElS
dissabte 25 / 22.45 h
 
El jove cantautor Jil Bensenior té sort. Per 
exemple, d’haver viatjat tant: de Praga a 
Nova York, passant per Sidi Bel-Abbès. 
També de tenir el talent per transformar 
aquesta experiència en una música eclècti-

ca: en les seves cançons trobem ritmes
llatins, folklore dels països de l’Est i pop-
folk d’arrel americana. I a més a més, una 
de les seves cançons va ser escollida per a 
un anunci: es diu “The wanderer” i pot ser 
que en escoltar-la us faci pensar en cert 
perfum. Jil Is Lucky són famosos a França i 
aviat haurien de ser-ho aquí. 

HyPERPoTAMUS

Plaça dEl rEi
divendres 24 / 12.30 h
 
Després de fer de bateria i pianista en 
diverses bandes, i afartar-se de carregar 
instruments, pagar preus abusius per locals 
d’assaig o bregar amb segells, el nostre 
protagonista va decidir convertir-se en 
banda d’un sol home. I un sol instrument: 
la seva veu. Després d’autoeditar-se el disc 
largo bailón (2009), ha portat la seva mú-
sica a cappella del riu Danubi a una casa 
okupa berlinesa, passant pel bar més antic 
de Nova York o un asil a Bilbao. Avui ens 
conquistarà amb quatre micros, un pedal 
de bucles i un talent infinit.  

HINDI zAHRA

Plaça dEl rEi
dissabte 25 / 00.15 h
 
Sobre aquesta cantautora parisenca 
d’origen berber s’ha dit de tot. Però tot 
bo: hi ha qui la compara amb Billie Holiday, 
qui prefereix parlar de Norah Jones i qui 
s’atreveix a batejar-la com “la Patti Smith 
nord-africana” (the Guardian). Les seves 
cançons d’influència americana –jazz, folk, 
blues– i ritme vibrant condueixen la world 
music a terrenys emotius i ombrívols. L’ar-
tista va entusiasmar en el seu debut esta-
tal a La Mar de Músiques. És una estrella 
en construcció que avui podrem gaudir 
abans de la seva explosió definitiva.  
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SAFANòRIA xoCA  
BRAIN DAMAGE

Portal dE la Pau
dissabte 25 / 24 h
 
El BAM torna a apostar pels experiments 
de mestissatge en un espectacle –copro-
ducció amb el Mercat de Música Viva de 
Vic– que no hauria de deixar indiferent a 
ningú. És la unió entre Safanòria, el grup 
català de pop-rock i folk lisèrgic amb mem-
bres de Xerramequ Tiquis Miquis, Belda  
i Badabadoc o Mazoni, i Brain Damage,  
el veterà i celebrat duo francès de dub 
electrònic. Ha aixecat molta expectació 
el que pugui sortir d’aquest encreuament 
de tradició amb avantguarda. 

oBRINT PAS

Fòrum – Bam
dijous 23 / 24 h 

Tothom es rendeix a la música festiva, però 
amb missatge, d’aquest grup valencià, que 
no solament pot girar per tot Catalunya 
sinó també per Europa i l’Amèrica del Sud. 
Obrint Pas sacsejarà aquesta nit el públic 

del BAM amb una fusió de sons i instru-
ments tradicionals amb ritmes actuals 
com ska, el reggae i el hardcore. Encara 
recent el seu ben rebut àlbum Benvingut 
al paradís (2007), demostraran de nou la 
capacitat que tenen per combinar hàbil-
ment diversió i compromís i oferir directes 
que no deixen indiferent a ningú. 

GoLDFRAPP

Fòrum – Bam / mtv
divendres 24 / 24 h
 
El duo britànic liderat per Alison Goldfrapp 
prefereix no passar gaire temps al mateix 
lloc. Van començar dins les coordenades 
d’un trip-hop especialment pop; van saltar 
després al glam electrònic; es van passejar 
per un flotant pop pastoral, i ara han tornat 
a treure la faceta més ballable i petarda a 
Head first (2010), un exercici de revival 
eighties on conviuen The Human League, 
Stevie Nicks, tot l’univers de Giorgio Mo-
roder… Al 2010, el pop amb leotards amb 
extra de neó té un nom: Goldfrapp. Pop 
aeròbic al BAM. 
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Transport públic

Fòrum 
	 		T4			 	L4	(El	Maresme/Fòrum)	
	 	7,	41,	43,	141,	N6	i	N7

Pl. dels Àngels / Pl. de Joan Corominas
	L1,	L3	(Catalunya)	i	L2	(Universitat)

	FFG	(Plaça	de	Catalunya)	
	 7,	9,	14,	16,	17,	24,	38,	41,	50,	54,	55,	56,	

	 	 58,	59,	64,	66,	67,	68,	91,	120,	141,	N1,	N2,	
	 	 N3,	N5,	N6,	N7,	N8.	N9,	N11,	N12,	N13,	
	 	 N14,	N15,	N16	i	N17	

Fàbrica Damm
	L5	(Sant	Pau	i	Dos	de	Maig)		 	30,	35,	

	 	 50,	51,	92,	115,	117,	NO,	N1,	N4	i	N9	

Avinguda de la Catedral
	L3	(Liceu)	i	L4	(Jaume	I)		 	14,	17,	19,	40,	

	 	 45,	59,	91,	N4,	N8,	N9,	N12	i	N15

Plaça del Rei
	L4	(Jaume	I)		 	17,	19,	40,	45,	120	i	N8	

Portal de la Pau
	L3	(Drassanes)	

	 	 14,	20,	21,	36,	57,	59,	64,	91,	120,	157,	
	 	 N0,	N6,	N9,	N12	i	N15	

BELLE AND SEBASTIAN

FÀBriCa damm
dissabte 25 / 22.30 h
 
La tornada als escenaris, després de quatre 
anys d’absència, del ja clàssic grup indie 
pop que lidera Stuart Murdoch. En els seus 
últims llançaments, el frontman ha sor-
tit del darrere dels seus personatges per 
abordar qüestions personals, com va poder 
veure’s en temes de dear Catastrophe 
waitress (2003) i the life Pursuit (2006), 
o el projecte paral·lel God Help The Girl. El 
compositor es troba en un moment inspirat 
i atrevit; les noves cançons promeses hau-
rien de ser, simplement, la glòria. 

MAIkA MAkoVSkI

Pl. dElS ÀnGElS
dissabte 25 / 00.30 h

La cantautora de rock mallorquina ha reini-
ciat aquest any la carrera amb un disc que, 
malgrat que ja és el tercer, es diu simple-
ment maika makovski. És una espècie de 
quilòmetre zero per a l’artista, un intent 
de redefinició marcat per més ferocitat i 
una nova maduresa compositiva. Per a la 
producció va comptar amb John Parish, 
company d’aventures de PJ Harvey, qui 
pot ser una bona referència. Però aquest 
és un disc personal, carregat de veritat. 
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15a Mostra  
d’Associacions de Barcelona

El gran aparador del món associatiu barceloní 
fa quinze anys i ho celebra amb timbals, 
tambors i un munt d’activitats. Però la 
Mostra no és l’única que fa anys: la Creu Roja 
celebra 150 anys de dedicació a les persones 
necessitades d’ajuda. Veniu a celebrar els 
primers 15... i els primers 150.

Plaça dE Catalunya
dies 24 i 25 de setembre, d’11 a 21 h
dia 26 de setembre, d’11 a 19 h

15 anys de Mostra deMostren que Barce-
lona encara creix en el moviment associ-
atiu; que la societat civil continua tenint 
protagonisme, més enllà d’individualitats 
estèrils i de les institucions.

15 anys de Mostra deMostren que activi-
tats encara joves poden esdevenir tradici-
onals, que poden arribar a formar part del 
bagatge col·lectiu i de la memòria recent 
dels nostres conciutadans més participa-
tius.

15 anys de Mostra deMostren que encara 
hi ha persones que pensen en altres per-
sones; persones que, del treball voluntari, 
en fan una forma de vida i l’han incorporat 
com una activitat més al quefer quotidià.

15 anys de Mostra deMostren que encara 
té sentit que les entitats disposin d’un 
aparador, durant la festa gran de Barcelo-
na, per donar a conèixer allò que d’altres 
–potser amb més capacitat i possibilitats, 
però amb poca voluntat– no fan.

15 anys de Mostra deMostren, en de-
finitiva, que ha valgut la pena fer aquest 
recorregut; que potser calia que passessin 
tots aquests anys perquè tots plegats 
–ciutadans, entitats i institucions– ens 
adonéssim que ha estat a fi de bé treballar 
per arribar on som.

Hi haurà programació ininterrompu-
da als envelats i a tots els espais de 
la plaça de Catalunya.
Entre l’ampli ventall d’activitats i 
actuacions previstes, hi haurà la 
projecció d’un documental sobre els 
quinze anys de la Mostra, vermuts 
concert i espectacles com Pluges 
d’estiu, terra, harmonia o l’actua-
ció del Mag Lari. No us perdeu la 
proposta Percussió, diàleg i parti-
cipació, a càrrec del director Àngel 
Pereira i els especialistes Nan Mer-
cader i David Ortiz, i amb la partici-
pació de les entitats de la Mostra.

Transport públic
	 	L1	i	L3	i	FGC	(Plaça	de	Catalunya)
	 	9,	14,	16,	17,	22,	24,	28,	41,	42,	55,	58,	59,	
			62,	66,	67,	68,	91,	120	i	141
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Sk8 GAMES

Plaça dE lES CaSCadES 
diumenge 19 / de 10 a 22 h

Us agrada l’skate? Proposem a nens i 
joves un seguit de competicions de salts de 
longitud (long jump) i d’altura (hig jump i 
hippie jump), a càrrec d’esportistes profes-
sionals i amateurs. Coneixereu el Dr. Sk8, 
que us ajudarà a millorar la tècnica per fer 
eslàloms, balance decks, ollies i descensos. 

TRoFEU INTERNACIoNAL 
CIUTAT DE BARCELoNA  
DE TENNIS PLATJA  
I DE VòLEI PLATJA 

moll dE marina
dies 18 i 19 / de 9 a 19 h (dissabte)  
i de 9 a 18 h (diumenge)

Les millors parelles del món en tennis platja 
participen en un torneig d’aquesta espe-
cialitat esportiva. I, acabades les compe-
ticions, a partir del dia 20, hi haurà tot un 
seguit d’activitats promocionals, com un 
curs d’especialització de tècnic de tennis 
platja i trobades lúdiques amb les escoles 
del barri (més informació: www.fctennis.
cat). I al moll de Marina podreu veure en 
acció els millors jugadors de vòlei platja, 
que s’enfronten pel Trofeu Internacional 
Ciutat de Barcelona. 

L’esport, de festa 

La Mercè és una bona ocasió per fer esport 
o, com a mínim, per veure’l practicar. 
Les platges de la ciutat s’ompliran de 
competicions de tennis i vòlei platja i la 
cursa de la Mercè torna a apostar per la 
solidaritat. Però la novetat principal serà, 
enguany, un seguit d’activitats entorn de 
l’skate que tindran com a escenari Montjuïc.



55

CURSA DE LA MERCè

av. dE riuS i taulEt / av. dE la  
rEina maria CriStina / Pl. dE lES 
CaSCadES
diumenge 19 / 9.30 h

La Cursa de la Mercè dóna el tret de 
sortida a la festa major, amb una propos-
ta esportiva que travessa els punts més 
emblemàtics de la ciutat en un recorregut 
de deu quilòmetres. Per fer esport i ser 
solidari, tot a l’una. 

Quin és el recorregut? 
Apunteu-ho, però tingueu en compte que 
hi pot haver modificacions per incidències 
a la via pública: av. de Rius i Taulet, Lleida, 
Tamarit, Entença, Gran Via de les Corts 
Catalanes, Marina, Ausiàs Marc, pl. d’Ur-
quinaona, rda. de Sant Pere, pl. de Catalu-
nya, rda. de la Universitat, pl. de la Univer-
sitat, rda. de Sant Antoni, Sepúlveda, av. 
del Paral·lel (costat Besòs), av. del Paral·lel 
(costat Llobregat), pl. d’Espanya i av. de la 
Reina Maria Cristina.   

Com us hi podeu inscriure? 
Us hi podeu inscriure presencialment, del 
2 al 10 de setembre, a l’Estadi Municipal 
d’Atletisme Joan Serrahima (Agrupació 
Atlètica Catalunya) o al carrer del Polvorí, 

5-7 (Montjuïc), de dilluns a divendres,  
de 16 a 20 h.  
També us hi podeu inscriure per Internet  
a la pàgina web www.bcn.cat/cursamerce, 
on, a més, trobareu molta més informa-
ció sobre la cursa. A més del preu de la 
inscripció, haureu d’adquirir un xip d’un sol 
ús que val 3 € als punts d’inscripció o bé 
disposar d’un xip groc, el número de regis-
tre del qual heu de fer constar a la butlleta 
d’inscripció. 

Què és la cursa adaptada i com us  
hi podeu inscriure? 
És una cursa de dos quilòmetres pensada 
per a persones que pateixen alguna mena 
de discapacitat. La cursa sortirà de Sepúl-
veda/Llançà, i acabarà a l’avinguda de la 
Reina Maria Cristina. Per inscriure-s’hi cal 
trucar al telèfon 93 428 27 50, de l’1 al 10 
de setembre. 

Per què és una cursa solidària?
Perquè, en el moment d’inscriure-us-hi, 
us demanarem una aportació de 5 € que 
es destinaran al projecte Reintegració de 
víctimes mitjançant l’esport per a persones 
amb discapacitat del Moviment per la Pau. 
Amb els diners recaptats, es col·laborarà 
en la realització de programes d’activitats 
i en la formació de monitors i monitores. 
L’objectiu és fomentar la tolerància, la  
solidaritat, la integració i la rehabilitació. 
Per conèixer el projecte, visiteu  
www.movimentperlapau.org 

Transport públic

Avinguda de Rius i Taulet /  
Avinguda de la Reina Maria Cristina
	 	L1	i	L3	(Espanya)
	 	9,	13,	23,	37,	46,	50,	55,	56,	57,	61,	65,	79,		
	 	 91,	141,	157,	165,	193,	N0,	N1,	N2,	N13,	N14,		
	 	 N15,	N16	i	N17

Moll de Marina i platges
	 	L4	(Ciutadella	-	Vila	Olímpica)
	 	 10,	14,	36,	41,	45,	57,	71,	92,	157,	N0,	
	 	 N6	i	N8
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La Mercè de foc

No hi ha festa major sense focs artificials 
i no hi ha cap altra manera de donar-la per 
acabada que un bon piromusical. De totes dues 
coses n’ha pres bona nota Pirotecnia Igual, 
que organitza per tretzena vegada el concurs 
pirotècnic d’enguany convidant tres empreses 
de primera línia i que ha preparat com a fi de 
festa un festival de foc espectacular.

PIRoMUSICAL

avinGuda dE maria CriStina
diumenge 26 / 22 h

Qui ho diria? El moment que potser hauria 
de ser el més trist és un dels més alegres 
i dels més esperats. Perquè, hi ha cap 
manera millor de posar fi a una festa que 
un piromusical? Doncs, sí: un piromusical 
on sonarà la música que tots tenim al cap, 
és a dir, els hits més coneguts i que han 
estat versionats mil vegades. Perquè les 
versions són el tema d’un piromusical amb 
temes triats i muntats per Jordi Bonet.

Transport públic

Espigó del Gas
	L4	(Barceloneta	i	Ciutadella	-	Vila	Olímpica)

	 	 10,	14,	36,	41,	45,	57,	59,	71,	92,	157,	N0,	
	 	 N6	i	N8

Avinguda de la Reina Maria Cristina
	L1	i	L3	(Espanya)

	 	9,	13,	23,	37,	46,	50,	55,	56,	57,	61,	65,	79,	
	 	 91,	141,	157,	165,	193	i	N0,	N1,	N2,	N13,	
	 	 N14,	N15,	N16	i	N17
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xIII FESTIVAL  
PIRoTèCNIC INTERNACIoNAL  
DE BARCELoNA

Platja dE la BarCElonEta  
(ESPiGó dEl GaS)
dies 23, 24 i 25 / 22 h
 
De València, de França i del Canadà. D’aquí 
procedeixen les tres pirotècnies que aquest 
any participen al concurs de la Mercè.   

Fiatlux-Ampleman, amb 
el Cirque du Soleil
dijous 23 / 22 h

Ampleman i Concept Fiatlux eren les 
pirotècnies més importants del Quebec.  
I unides, són l’empresa líder del Canadà. 
Ells van “encendre” els Jocs Olímpics 
d’Hivern de Vancouver i són assessors del 
Cirque du Soleil. Els seus focs tenen molta 
personalitat i la seva originalitat i creativi-
tat atreuen totes les mirades. No us els 
perdeu!   

Pyragric: 
Vive la France!
divendres 24 / 22 h

No és estrany que siguin líders en la venda 
d’espectacles per al 14 de juliol, perquè 
diuen que el seu estil és molt, però molt, 
francès. Han sabut traduir la grandeur 
nacional en uns espectacles creatius, que 
utilitzen perfectament l’espai i que tenen 
unes coreografies molt treballades.    

Pirofantasia: pirotèc-
nia en majúscules
dissabte 25 / 22 h

El valencià Carlos Caballer representa la 
nissaga més important de pirotècnics de 
l’Estat. Passió i arrels són dos conceptes 
clau en els espectacles d’aquest creador 
del foc, que treballa amb molta cura els 
efectes de color i que, amb les seves can-
deles romanes, deixa bocabadats artificiers 
de mig món. L’han premiat als Sanfermins 
de Pamplona i a Sant Sebastià, però també 
a Xangai i a Estocolm.
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La festa, més pràctica:

CoM HI ARRIBo?

Per descomptat, el millor és accedir als 
espais de la festa en transport públic. Tre-
ieu-vos del cap venir-hi en vehicle privat: 
amb metro, bus o qualsevol altre transport 
públic, estalviareu el temps, les energies i 
l’humor que dedicaríeu a buscar aparca-
ment. I, a més a més, contribuireu a fer una 
Mercè més sostenible!

Per tal de fer més còmode i més senzill 
accedir a la festa, la xarxa de transports de 
la ciutat es reforça aquests dies:

Hi haurà servei ininterromput de metro 
dijous 23, divendres 24 i dissabte 25. Diu-
menge 26, l’horari serà l’habitual.

Per anar al Fòrum, hi haurà un servei 
d’autobusos fins a les 5 h de la matinada 
els dies 23, 24, 25 que enllaçarà el recinte 
amb les línies 1, 2 i 5 del metro.

Per pujar al castell de Montjuïc, troba-
reu un bus especial que sortirà de la plaça 
d’Espanya i que funcionarà els dies 24, 25  
i 26, des de les 11 fins a les 23 h.

El piromusical de diumenge 26, omplirà 
de barcelonins l’avinguda de Maria Cris-
tina. Per tal que tothom hi pugui accedir 
còmodament, es reforçarà el servei de 
metro a les línies 1 i 3 i s’habilitarà un bus 
llançadora entre la plaça d’Espanya i la pla-
ça dels Països Catalans, de 22.30 a 24 h. 

Per confirmar horaris o si teniu cap 
dubte, recordeu que hi ha dos webs on 
trobareu molta informació sobre com 
accedir a cadascun dels espais de la festa: 
www.tmb.cat i www.bcn.cat/merce

CoM ME N’INFoRMo?

Si teniu dubtes, si us cal informació addi-
cional o si voleu un fullet o un programa 
complet de la festa, recordeu que:

Al Tiquet Rambles del Palau de la Virrei-
na (la Rambla, 99, de dilluns a diumenge, 
de 10 a 20.30 h), us facilitaran tot el mate-
rial informatiu que necessiteu per gaudir al 
màxim de la festa i us resoldran els dubtes 
que tingueu.

Per telèfon, us poden explicar el que 
calgui trucant al 010 durant les 24 hores 
del dia (preu de la trucada: 0,46 €, establi-
ment de trucada i 0,06 €, minut tarifat per 
segons, IVA inclòs).

Si us cal informació adaptada perquè 
patiu alguna discapacitat auditiva, envieu 
un missatge curt al telèfon 93 486 00 98. 

La Mercè al mòbil Envieu un SMS al 
217010 amb el missatge MERCE i us 
podreu descarregar tot el programa per 
tal que pugueu consultar-lo cada cop que 
vulgueu. També podeu enviar un SMS al 
217010 amb el missatge BAM per rebre el 
programa del festival de música BAM o 
amb el missatge MAC per rebre el progra-
ma del festival Mercè Arts de Carrer. 

Si voleu que us mantiguem informats 
dels possibles canvis d’última hora, en-
vieu un SMS amb el text ALTAMERCE10 al 
217010 i us farem arribar les alertes corres-
ponents. Trobareu tota la informació sobre 
la Mercè al mòbil a www.bcn.cat/merce

I recordeu que l’organització es reserva 
el dret d’anul·lar o canviar algun espectacle 
per raons tècniques o climàtiques.
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La festa en xarxa: al portal Canal Cultura, 
a més a més d’informar-vos sobre la festa i 
fer un seguiment en viu a través de les xar-
xes socials de Barcelona Cultura, podreu 
entrar directament al web de la Mercè i 
descarregar-vos allò que més us interessi. 

Un programa a mida: al web de la Mercè 
teniu el programa sencer de la festa, però 
vosaltres sou els qui heu de decidir com 
el voleu consultar. Trobareu el programa 
complet per temàtiques de cada proposta. 
Voleu saber què passa avui? Doncs consul-
teu el programa dia a dia, clicant el que us 
interessa al calendari virtual. I si voleu, us 
podeu baixar un PDF amb la programació 
del dia que us interessa. 

Cada espai, un programa: si us estimeu 
més informar-vos en funció dels espais, 
trobareu un apartat en el qual us expli-
carem com s’hi arriba, quins transports 
públics us hi porten, etc. I sí, també us 
expliquem què s’hi fa. Si voleu, podreu 
obtenir un programa de totes les activitats 
programades en un espai concret.

Participeu-hi: al web de la festa hi podeu 
dir la vostra. Consulteu l’apartat dedicat 
al Fotomercè, el concurs de fotografia. 
Pugeu-hi la vostra foto o mireu, cada dia, 
quines fotos noves han enviat els barcelo-
nins. Després, podreu votar des del mateix 
web la millor foto i ajudar-nos a decidir.

El millor foc: i si heu anat al Festival 
Pirotècnic i heu vist els espectacles de 
focs artificials de les tres empreses que 
hi participen, volem saber què en penseu: 
entreu al web després de cada actuació i 
puntueu l’espectacle de llum i focs que heu 
vist al cel de la ciutat. Vosaltres decidireu 
qui guanya el concurs.

Tothom, a jugar: això és una festa i volem 
que us divertiu de valent, fins i tot si sou a 
casa davant de l’ordinador. Per això, al web 
trobareu jocs com ara un correfoc virtual 
que segueix el recorregut del de debò. 
Una versió cibernètica que, encara que no 
cremi, és d’allò més emocionant.

L’esperit de les Mercès passades: sí, ja 
sabem que no sou Mr. Scroodge, però, així 
i tot, possiblement voleu reviure la festa 
major de l’any passat o de l’anterior. Per 
això, al web trobareu dos apartats amb els 
pregons d’anys anteriors, els quals també 
es poden baixar en PDF. A més, podreu 
repassar els cartells de la Mercè d’anys 
anteriors i triar quin us ha agradat més.

Explicar la Mercè: com es pot explicar a 
un amic d’una altra ciutat que no coneix 
la festa què és la Mercè? El millor és que 
vegi un vídeo com el que hem penjat al 
web o que consulti el material informatiu 
disponible.

La Mercè a la xarxa

Abans de sortir de casa, entreu a Canal Cul-
tura i consulteu el web de la Mercè, on po-
dreu triar les millors propostes per gaudir 
de la festa. Però, a més d’informació, a  
www.bcn.cat/canalcultura o a www.bcn.cat/merce 
podreu participar, votar i... jugar.
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La Mercè, dia a dia
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LA CASA DELS ENTREMESoS 

18 h
Presentació del llibre: Esbart Català de 
dansaires. 1908-2008. 100 anys d’història
(pl.	de	les	Beates,	2)

MoLL DE MARINA

9-18 h
Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona  
de Tennis Platja

9-18 h
Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona  
de Vòlei Platja 

PLAçA DE LES CASCADES 
(MoNTJUÏC)

10-22 h
Sk8 Games
Activitats	obertes	a	tothom,	i	especialment	
als	més	joves,	relacionades	amb	la	pràctica	
de	l’skate.	Hi	haurà	experts	que	ens	ajuda-
ran	a	millorar	la	nostra	tècnica	(10-14	h)	i	
també,	exhibicions	(15-22	h).	 	
	

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,	Bisbe,	pl.	de	Sant	Jaume,	Ciutat,	pl.	
de	Regomir,	Ample	i	pl.	de	la	Mercè.	

Dissabte 18

DEPARTAMENT D’INTERIoR

10 h
Jornada de portes obertes
Visites	guiades	a	la	seu	del	Departament	
d’Interior,	Relacions	Institucionals	i	Parti-
cipació	(Diputació,	355),	que	inclouen	un	
recorregut	pel	Centre	d’Emergències	de	
Catalunya,	el	plató	de	Loteria	de	Catalunya,	
el	palauet	de	Santa	Isabel	i	un	antic	refugi	
antiaeri.	

MoLL DE MARINA

9-19 h
Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona  
de Tennis Platja

9-19 h 
Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona  
de Vòlei Platja

Diumenge 19

Programes a mida

Voleu	elaborar-vos	un	programa	a	
mida	per	dur-lo	a	la	butxaca?	Doncs	
només	cal	que	consulteu	els	webs	
www.bcn.cat/canalcultura	o	www.
bcn.cat/merce,	on	podreu	descar-
regar-vos	programes	específics	dels	
dies	que	vulgueu	o	bé	programes	
concrets	dels	diferents	espais	de	la	
festa.	Allà	trobareu	també	tota	la	
informació	sobre	com	arribar	a	cadas-
cun	dels	espais	de	la	Mercè	2010.
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LA RAMBLA

19 h
Bateig dels gegants Frédéric Chopin  
i George Sand
La	Mercè	acull	el	bateig	de	dos	gegants	nous	
dedicats	al	compositor	Frédéric	Chopin	i	a	
l’escriptora	George	Sand,	apadrinats	pels	
Gegants	de	la	Ciutat	i	els	Gegants	de	l’Agru-
pació.	Ho	organitza	el	Consolat	de	Polònia.
(Hotel	Cuatro	Naciones.	La	Rambla,	40).	

AVINGUDA DE LA REINA 
MARIA CRISTINA

9.30 h 
Cursa de la Mercè
La	Cursa	de	la	Mercè	dóna	el	tret	de	sortida	
a	la	festa	major	amb	una	proposta	esportiva	
que	travessa	els	punts	més	emblemàtics	
de	la	ciutat,	al	llarg	d’un	recorregut	de	deu	
quilòmetres.	Tot	i	que	hi	poden	haver	modifi-
cacions,	el	recorregut	previst	és	el	següent:	
av.	de	Rius	i	Taulet,	Lleida,	Tamarit,	Entença,	
Gran	Via	de	les	Corts	Catalanes,	Marina,	
Ausiàs	Marc,	pl.	d’Urquinaona,	rda.	de	Sant	
Pere,	pl.	de	Catalunya,	rda.	de	la	Universitat,	
pl.	de	la	Universitat,	rda.	de	Sant	Antoni,	
Sepúlveda,	av.	del	Paral·lel	(costat	Besòs),	av.	
del	Paral·lel	(costat	Llobregat),	pl.	d’Espanya	i	
av.	de	la	Reina	Maria	Cristina.	

BIBLIoTECA NACIoNAL  
DE CATALUNyA

21 h
Festival Àsia: Concert de Samulnori  
(Corea, percussió)
Concert	de	música	tradicional	coreana	a	
càrrec	de	quatre	instruments	de	percussió.	
L’origen	d’aquesta	música	la	trobem	en	les	
representacions	de	dansa,	música,	acrobà-
cies	i	rituals	que	es	feien	antigament	a	les	
granges	d’arròs.

Dilluns 20

Dimecres 22

Esport i solidaritat

La	Cursa	de	la	Mercè	torna	a	tenir	
una	vessant	solidària:	el	preu	de	la	
inscripció	(5 e)	es	destina	a	projec-
tes	de	cooperació	internacional.
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Dijous 23

PLAçA DE SANT JAUME

19 h  
Pregó de Joan Margarit 
Saló de Cent de l’Ajuntament
Comença	la	festa!	Joan	Margarit	convidarà	
els	barcelonins	i	les	barcelonines	a	viure	la	
Mercè	intensament	en	un	pregó	que	tindrà	
com	a	escenari	el	Saló	de	Cent.	

19.45 h 
Toc d’Inici
La	gralla,	la	tarota,	el	flabiol,	el	tabal...	Tots	
aquests	instruments	sonen	en	el	primer	acte	
de	la	festa,	quan	el	Seguici	Popular	surt	al	
carrer.	L’acompanyen	els	Ministrils	del	Camí	
Ral,	formació	que	només	toca	un	cop	l’any.	

20.45, 21.15 i 22 h 
Espectacle de projeccions
la façana encantada
Voleu	veure	ballar	un	edifici	sencer?	Estem	
de	festa	i	la	màgia	de	les	projeccions	de	llum	
sobre	la	façana	de	l’edifici	de	l’Ajuntament	és	
capaç	d’aconseguir	això	i	moltes	coses	més.	

21.30 h  
Passejada de Dracs i Bèsties de Foc
Amagueu-vos	(o	no),	perquè	les	bèsties	fo-
gueres	han	sortit	a	passejar	i	fan	un	recorre-
gut	que	arriba	a	la	plaça	de	Sant	Jaume.
Recorregut:	pl.	de	Sant	Jaume,	Bisbe,	pl.	
Nova,	Palla,	pl.	de	Sant	Josep	Oriol,	pl.	del	Pi,	
Cardenal	Casañas,	la	Rambla	(carril	ascen-
dent),	ptge.	de	Colom,	pl.	Reial	(22	h,	Gran	
Encesa),	Ferran,	pl.	de	Sant	Jaume,	interior	
de	l’Ajuntament.

23 h 
Final de la Xambanga de Gegants
També	els	gegants	han	sortit	a	passejar	per	
la	Barcelona	vella	en	un	itinerari	que	acaba	a	
la	plaça	de	Sant	Jaume.

23.30 h 
Concert: La Salseta del Poble Sec
A	ballar	i...	a sucar!,	això	és	el	millor	que	es	
pot	fer	amb	la	Salseta,	una	banda	amb	trenta	
anys	a	l’esquena.	La	música	de	ball	més	fres-
ca,	dinàmica	i	atrevida	n’és	l’especialitat.

PALAU DE LA VIRREINA

19 h  
Sortida del Seguici Popular de Barcelona
Recorregut:	la	Rambla,	Ferran	i	pl.	de	Sant	
Jaume.
Pa amb xocolata
Gremi	de	Flequers	de	Barcelona	Ciutat

LA RAMBLA

19 h  
Pas del Seguici Popular de Barcelona
Recorregut:	la	Rambla,	Ferran	i	pl.	de	Sant	
Jaume.

22 h 
Pas de la Xambanga de Gegants	
Recorregut:	Montalegre,	pl.	dels	Àngels,	Pin-
tor	Fortuny,	la	Rambla,	palau	de	la	Virreina,	
Liceu,	Ferran,	pl.	de	Sant	Jaume	(22.30	h)		
i	interior	de	l’Ajuntament	(23	h).

PLAçA DEL REI

21.30 h 
Concert BAM

22.45 h 
Concert BAM: Nacho Umbert  
& La Compañía

00.15 h 
Concert BAM
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AVINGUDA DE LA CATEDRAL

19 h
Sardanes inaugurals
Amb	la	Cobla	Sant	Jordi	-	Ciutat	de	Barcelona

22.30 h
Concert: Pepe Gimeno, Botifarra 
(València, folk)
L’avinguda	de	la	Catedral	concentra	les	ac-
tuacions	de	música	amb	arrels.	I	aquesta	és	
l’especialitat	d’aquest	cantaor d’albaes valen-
cià,	un	fenomen	del folk	que	ha	aconseguit	
tornar	a	fer	sonar	cançons	que	fins	fa	poc	ja	
només	s’escoltaven	en	petites	comunitats.

00.30 h
Concert: Camarón, la leyenda del tiempo, 
30 anys després (Barcelona, flamenc)
Juan	Gómez,	Chicuelo,	s’encarrega	de	dirigir	
un	espectacle	del	Taller	de	Músics	que	
ret	homenatge	a	Camarón	de	la	Isla	i	a	La 
leyenda del tiempo,	un	disc	que,	ara	fa	trenta	
anys,	va	revolucionar	el	món	del	flamenc.	
Amb	Duquende	i	Sílvia	Pérez,	entre	d’altres.
	

PLAçA REIAL

21 h
Concert BAM: Bullit

22 h
Passejada de les Bèsties de Foc:  
Gran Encesa	

22.45 h
Concert BAM: Nueva Vulcano

00.15 h
Concert BAM: Standstill 

Dijous 23
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PLAçA DE CATALUNyA

21 h
Concert: Quimi Portet (Barcelona, cançó)
Es	va	fer	famós	com	a	integrant	d’El	Último	
de	la	Fila,	però,	ell	solet	s’ha	guanyat	un	munt	
de	seguidors	amb	unes	cançons	plenes	de	
vida	i	de	bon	humor	com	les	que	formen	part	
del	seu	nou	treball,	Viatge a Montserrat.

22.30 h
Concert: La Troba Kung-Fú 
(la Garriga, rumba i més)
En	mans	d’aquest	grup,	la	rumba	es	torna	
divertida,	riallera	i	heterodoxa.	Joan	Garriga		
i	els	seus	músics	la	barregen	amb	ritmes	que	
van	del	hip-hop	a	la	cúmbia.	Ja	heu	sentit	
A la panxa del bou,	el	seu	nou	disc?

AVINGUDA DE LA REINA 
MARIA CRISTINA

22.30 h
Concert: Loquillo (Barcelona, rock)
Parlar	d’aquest	músic	del	Clot	és	parlar	de	
Barcelona	i	de	rock,	un	gènere	que	ja	fa	
trenta	anys	que	defensa	sobre	l’escenari.	Un	
concert	d’aniversari	amb	amics	com	Jaime	
Urrutia,	Enrique	Bunbury	o	Andrés	Calamaro.

PoRTAL DE LA PAU

21 h
Havaneres: Port-Bo (Calella de Palafrugell)
El	grup	Port-Bo	va	néixer	el	1966	a	Calella	
de	Palafrugell	i,	amb	més	o	menys	canvis	de	
formació,	continua	viu,	en	plena	forma	i	fidel	
als	aficionats	barcelonins,	que	no	faltaran	a	la	
cantada,	a	tocar	del	mar.	

22 h
Concert BAM: Color humano vs. Yacine & 
The Oriental Groove

24.00 h
Concert BAM: Poutrelles Fever

PLAçA DE JoAN 
CoRoMINES

20.30 h
Concert BAM: La iaia

22 h
Concert BAM: Mee & The Bees

23.30 h
Concert BAM: Surfing Sirles & Mujeres

CARRER DE MoNTALEGRE

21.30 h
Xambanga de Gegants
Les	colles	de	gegants	competeixen	per	supe-
rar-se	en	les	disfresses	dels	gegants.
Recorregut:	Montalegre,	dels	Àngels,	Pintor	
Fortuny,	la	Rambla,	Palau	de	la	Virreina,	
Liceu,	Ferran,	pl.	de	Sant	Jaume	i	interior	de	
l’Ajuntament.
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PLAçA DELS ÀNGELS

21.15 h 
Concert BAM

22.45 h
Concert BAM: Everything Everything 

00.30
Concert BAM: El Guincho

FòRUM 

Escenari Auditori

22.30 h
Concert: Macarras Old School  
(Barcelona, rumba)
Músics	de	Pantanito,	Jaleo	Real,	Los	Impaga-
os	i	Very	Pomelo	versionen	cançons	de	les	
bandes	rumberes	més	reconegudes	dels	
vuitanta	en	una	formació	que	va	néixer	per	a	
l’exposició	del	CCCB	“Quinquis	dels	80”.

1.30 h
Concert: Banda Achilifunk i Original  
Jazz Orquestra Taller de Músics 
(Barcelona, rumba funk)
Entre	la	rumba	i	el	funk.	En	aquest	diverti-
díssim	territori	musical	es	mouen	els	rumbers	
d’aquesta	formació,	acompanyats	d’una	
orquestra	de	jazz	amb	la	qual	formen	una	
monumental	big band rumba funk.	A	ballar!.	

Escenari Esplanada

21.30 h
Concert BAM: La Pegatina

24 h
Concert BAM: Obrint Pas

3 h
Concert BAM

ElectroBAM

00.30 h
Concert BAM: Suckafish P. Jones

1.30 h
Concert BAM

3 h
Concert BAM: Alexander Nut

PARC DE LA CIUTADELLA 
- EL PARC DE LA LLUM

Espai Cascada

21 h Voalá Project (Argentina) 
voalá
Un	espectacle	ple	d’acrobàcies	aèries,	de	
màgia,	de	poesia	i	de	música	en	directe.

Itinerari pels espectacles 
de llum

21.45, 23, 00.15 i 1.30 h 
Cosmos (França) 
Festa mitològica 
Les	escultures	de	la	font	de	la	Ciutadella	
prenen	vida	amb	un	espectacle	de	
projeccions.	

Dijous 23
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Gandini Juggling (Regne Unit)
night Clubs + mozart Glow Clubs
Vet	aquí	un	espectacle	de	malabars	pensat	
expressament	per	ser	representat	a	la	nit.	

Iliacan (Catalunya) 
il·luminats
Personatges	gegantins	us	duran	cap	al	llac.

Franc Aleu (Catalunya)
Splash! 
Espectacle	de	llum	i	color	al	llac	de	la	
Ciutadella,	i	on	l’aigua	“balla”	i	es	vesteix	de	
colors.

Escenari Til·lers

23.15 h
Poetry Slam
Veniu	a	veure	una	guerra...	de	paraules!

00.30 h
Jordi Teixidor i Companyia Playmodes 
(Catalunya)
reflexus
Noves	tecnologies	i	polipoesia,	combinades	
en	un	espectacle	fet	de	paraules	i	imatges.

Umbracle

A partir de les 21 h
Recreat (Catalunya) 
little tree
Instal·lacions	lumíniques.

Espai zoologia i Geologia

A partir de les 21 h
Puck Cinema (Catalunya, cinema)
Conegueu	el	cinema	més	petit	del	món.

A partir de les 21 h
Tagtool
Una	forma	efímera	de	grafit	fet...	amb	làser!

Hivernacle

A partir de les 21 h
Antigua & Barbuda (Catalunya)
El circo de las penas
L’ànima	humana	es	pot	expressar	mitjançant	
les	màquines?	Ho	sabreu	venint	a	veure	
aquest	espectacle,	un	homenatge	a	un	curiós	
enginyer	del	segle	xix.
	

PLATJA DE LA BARCELo-
NETA (ESPIGó DEL GAS)

22 h 
XIII Festival Pirotècnic Internacional
Fiatlux-Ampleman	(Canadà)

ALTRES ESPAIS

Barnacentre

Dibuixem la Mercè
Concurs	de	dibuix	per	a	nens	i	nenes	d’entre	
3	i	12	anys.	Els	dibuixos	es	poden	fer	amb	
qualsevol	tècnica	i	s’han	de	portar	a	l’av.	del	
Portal	de	l’Àngel,	4,	del	4	al	22	d’octubre.	

Castell de Montjuïc

Tot el dia
“Barcelona té castell”
Exposició	que	recorre	la	història	del	castell.

D’11 a 18 h
Dóna una oportunitat a la pau!
Activitat	per	promoure	la	cultura	de	la	pau.

Museu Frederic Marès 

De 10 a 22 h
Visita interactiva al recinte 



70

Palau de la Mercè

De 10 a 14.30 h
Jornada de portes obertes 
(pg.	de	Colom,	14)	

Moll de la Fusta

De 16 a 22 h
XXX Mostra de Vins i Caves de Catalunya 

PLAçA DE SANT JAUME

9.15 h
Final de la Matinada de Grallers

10.15 h
Anada a ofici
Els	Gegants	de	la	Ciutat	inicien	una	nova	
tradició	acompanyant	l’alcalde	des	de	l’Ajun-
tament	fins	a	la	Basílica	de	la	Mercè.

10.30 h
Final de la Galejada de Trabucaires

11 h
Mostra de balls de gegants
Cadascun	dels	gegants	barcelonins	interpre-
ta	el	seu	propi	ball.

12 h
Passada de nans i gegants
Recorregut:	pl.	de	Sant	Jaume,	Ferran,	la	
Rambla	(carril	ascendent),	Cardenal	Ca-
sañas,	pl.	del	Pi,	pl.	de	Sant	Josep	Oriol,	pl.	
del	Pi,	pl.	de	Cucurulla,	Portal	de	l’Àngel,	
Santa	Anna,	Rambla,	Tallers,	Valldonzella	i	
Montalegre.

12.15 h
Arribada del Seguici d’Autoritats 
Balls de l’Àliga i dels Gegants de la Ciutat
Un	cop	l’alcalde	surti	al	balcó,	l’Àliga	i	els	Ge-
gants	de	la	Ciutat	interpretaran	els	seus	balls.	
Amb	la	Banda	Municipal	de	Barcelona.

12.30 
Diada Castellera
Amb	els	Castellers	de	Barcelona,	Sants,	Vila	
de	Gràcia,	Sagrada	Família	i	Poble-sec.

18.30 h
Pas de la Cavalcada de la Mercè

Dijous 23 Divendres 24

La imatgeria festiva 
barcelonina

Encara	no	heu	vist	de	prop	l’Àliga	o	els	
Gegants	de	Barcelona?	Ho	podreu	fer	
en	alguna	d’aquestes	exposicions:

Seguici Popular de Barcelona
Palau	de	la	Virreina.	Del	19	al	26		
de	setembre,	de	10	a	20.30	h
Mostra dels Gegants de Barcelona 
Pati	Manning	de	la	Casa	de	Caritat
Del	12	al	23	de	setembre,	de	10	a	20	h
Mostra de dracs i bèsties de foc	
Vestíbul	de	l’Ajuntament	de	Barcelona
Del	18	al	25	de	setembre,	de	10	a	20	h
La cultura en el món trabucaire 
(Exposició	fotogràfica)
50 anys ballant pel camí. 50 anys de 
la recuperació dels Gegants del Pi.
La	Casa	dels	Entremesos	(pl.	de	les	
Beates,	2).	Del	5	de	setembre	al	2	
d’octubre,	de	dimarts	a	dissabte,		
de	10	a	13	i	de	16	a	19.	Diumenge,		
de	10	a	13	h.
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20.45, 22, 22.30 i 23 h
Espectacle de projeccions 
la façana encantada

21 h
Concert de Carilló
Concert	a	la	galeria	gòtica	del	Palau	de	la	
Generalitat,	amb	la	interpretació	de	músiques	
de	pel·lícula.	Entre	d’altres,	sonaran	temes	de	
Mary Poppins,	Temps moderns,	Amélie	i	Pi-
rates del Carib.	Entrada	gratuïta	amb	places	
limitades.	També	es	pot	seguir	el	concert	des	
dels	carrers	del	Barri	Gòtic.

23.30 h
Concert: 20 x Gato (Barcelona, rumba)
Per	commemorar	els	vint	anys	de	la	mort	del	
mític	rumber	Gato	Pérez,	vint	intèrprets	de	la	
ciutat	(entre	ells	Los	Manolos,	Sicus	Carbo-
nell	o	Yumitus)	versionen	temes	de	l’artista.

PALAU DE LA VIRREINA

13.30 h
Final del Seguici Popular de Barcelona

PLAçA I BASÍLICA  
DE LA MERCè

8 h
Inici de les Matinades de Grallers
Els	grallers	recorren	el	Barri	Gòtic	i	desperten	
els	veïns	per	convidar-los	a	celebrar	la	festa.	
Recorregut:	de	la	pl.	de	la	Mercè	a	la	pl.	de	
Sant	Jaume,	amb	recorreguts	lliures	pels	
carrers	del	Barri	Gòtic.

8.30 h
Galejada de Trabucaires

10.30 h
Missa Concelebrada

12 h
Pilars de Castellers i Seguici d’Autoritats

19 h
Ballada de Sardanes

21 h
Concert a la Basílica de la Mercè
Cobla	Sant	Jordi	-	Ciutat	de	Barcelona

LA RAMBLA

13 h
Pas del Seguici Popular

18.15 h
Pas de la Cavalcada de la Mercè

AVINGUDA  
DE LA CATEDRAL

10 h
Pas de la Galejada de Trabucaires
Recorregut:	via	Laietana,	av.	de	la	Catedral,	
pl.	Nova,	pl.	del	Bisbe	i	pl.	de	Sant	Jaume.
	
22.30 h
Concert: Daby Touré  
(Senegal, world music)
Guitarra	i	percussió	són	dues	de	les	grans	
protagonistes	de	la	proposta	d’aquest	artista	
senegalès,	que	ha	barrejat	el	jazz,	el	pop	o	el	
funky	amb	l’herència	musical	africana.

00.30 h
Concert: Awadi (Senegal, hip-hop)
Atenció,	perquè	estem	davant	d’un	dels	
grans	noms	del	hip-hop	africà.	Ha	estat	líder	
dels	Black	Positive	Souls,	un	grup	senegalès	
que	destaca	pel	seu	activisme	polític	i	social.
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PLAçA REIAL

12.30 h 
Concert-vermut BAM: Minimúsica

21.30 h
Concert BAM: Gentle Music Men 

22.45 h
Concert BAM: The Morning Benders

00.15 h
Concert BAM: Mishima

PLAçA DEL REI

12.30 h 
Concert vermut BAM: Hyperpotamus 

18 h 
Concert Coral
Federació	Catalana	d’Entitats	Corals

21.30 h 
Concert BAM: Tulsa

22.45 h
Concert BAM

00.15 h
Concert BAM

CARRER DE PELAI  
(GRAVINA)

18 h
Inici de la Cavalcada de la Mercè
La	Cavalcada	de	la	Mercè	d’enguany	està	
dedicada	al	món	de	la	música.	Hi	sentireu	
tota	mena	de	ritmes,	en	una	trobada	festiva	
en	la	qual	participen	els	elements	principals	
de	la	imatgeria	festiva	barcelonina.
Recorregut:	Pelai	(Gravina),	la	Rambla,	
Ferran,	pl.	de	Sant	Jaume	(18.45	h),	Jaume	I,	
Via	Laietana,	Joaquim	Pou	i	av.	de	la	Catedral	
(19.30	h).	Final,	a	les	20.30	h.

PLAçA DE CATALUNyA - 
MoSTRA D’ASSoCIACIoNS

D’11 a 21 h
Mostra d’Associacions
Aquest	aparador	del	ric	teixit	associatiu	
barceloní	compleix	quinze	anys	de	vida	amb	
el	lema	Barcelona	deMostra.	

Envelat de la Creu Roja
Exposicions	permanents	del	150è	aniversari	
de	la	Creu	Roja	i	activitats	per	a	nens	i	nenes.

Banc de sang
Autocar	per	fer	donació	de	sang.

Envelat Amics de la Bici
Exposició	de	l’11è	Concurs	de	Fotografia		
“La	bicicleta,	un	transport	a	la	ciutat”.		
Memorial	Vicenç	Bagan.

Cafeteria de la Mostra
Servei	de	cafeteria	i	degustació	de	productes	
de	comerç	just,	amb	Intermón	Oxfam		
i	SETEM	Catalunya.

Divendres 24
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Àrea Auditori

11-20 h 
Barcelona, drassanes per Àfrica
Associació	SDRCA	(Societat	per	a	la	Difusió	
de	les	Realitats	Culturals	Africanes)

11-20 h
Juga pels teus drets
UNICEF

Àrea de la Creu Roja

11-20 h Tallers infantils + unitat mòbil  
de salut + primers auxilis
Creu	Roja	a	Barcelona

Àrea Centre Plaça

11-14 h
Observació del Sol 
Aster,	Agrupació	Astronòmica	de	Barcelona

17-20 h
Acabats
Associació	Biniki	Espectacles

17-20 h 
¿Qué palabras cultivar para un mundo 
mejor?
Logosofia

17-19 h 
Tallers en família
Amics	de	TITEREARTE	i	la	Formiga	Marti-
nenca

17-20 h
Gustos del món
Tallers	de	cuina	per	a	nens	i	nenes	de	4	a	
12	anys,	a	càrrec	de	la	Fundació	Ciutadania	
Multicultural	-	Mescladis.

Àrea Laterals Plaça

11-13 h 
Taller de Participació Ciutadana  
en el Disseny de l’Espai Públic
Arquitectes	sense	Fronteres

11-14 h 
Dibuixa la teva Mercè
Avis-néts.com	(avis	acollidors)

11-14 h 
Reiki solidari
Associació	Integra	Reiki	-	Voluntariosreikibar-
celona

17.30-18 h
“Els teus diners serveixen per finançar 
guerres?”
SETEM	-	Observatori	del	Deute	en	la	Globa-
lització	-	FETS

18-19 h 
Concert de Huskers
Associació	d’Alumnes	del	Taller	de	Músics

Auditori
	
11 i 16.30 h
Barcelona deMostra 15 anys: projecció
Projecció	d’un	documental	sobre	els	quinze	
anys	de	vida	de	la	Mostra	d’Associacions.

11.30 h
25 anys de tutela a Catalunya
Asociación	Sociocultural	La	Indomable

12.30 h
Presentació audiovisual d’Àfrica-EduSa
Àfrica-EduSa

12.45 h
Kalo d’aquí. un conte gitano del segle xxi

Divendres 24
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Projecció	d’un	film	sobre	el	poble	gitano	i	la	
seva	presència	a	la	ciutat.	A	càrrec	de	la	Fe-
deració	d’Associacions	Gitanes	de	Catalunya.

13 h
Projecció de documentals
Xerrada	sobre	els	camps	de	concentració.		
A	càrrec	de	l’Amical	de	Mauthausen.

14 h
Xerrada 
El	doctor	Hervás	parla	sobre	el	paper	de	la	
Creu	Roja	durant	la	Guerra	Civil	Espanyola.

17 h
I Jornada sobre les Immunodeficiències 
Primàries (IDP)
Associació	Catalana	de	Dèficits	Immunitaris	
Primaris	(ACADIP)

18 h 
Joc infantil sobre els objectius del mil·lenni
Sonrisas	de	Bombay

19 h
Documentals
Presentació	de	documentals	i	projectes	de	
l’àmbit	sanitari.	A	càrrec	de	l’Equip	de	Treball	
sobre	Immigració	i	Salut	(ETIS).

Àrea Fonts

11-20 h 
Circuit d’habilitat
Per	a	infants	de	6	a	12	anys.	Ho	organitza	la	
Federació	Catalana	de	Ciclisme.

Àrea Monument Macià

17.30 h
Eluana
CirQ,	Companyia	de	circ	S.	C.	P.

Envelat d’activitats

10.30 h
Ioga per a famílies
JOCVIU	Associació

11 h 
Taller de la pau
Associació	Brahma	Kumaris

11.45 h
E’Kacha
Asociación	Cultural	Riebapua	R.	Guinea	
Ecuatorial

12.15 h
Actuació de Sevillanes 
Casal	de	Gent	Gran	Joan	Casanelles	

12.30 h
Exhibició de tallers country
Casal	de	Gent	Gran	Parc	Sandaru

13 h
Barcelona deMostra 15 anys: ball vermut
Amb	l’Orquestrina	La	Mundial

17 h
Activitats musicals per a nens i nenes 
Per	a	nens	i	nenes	de	12	anys.	Ho	organitza	
l’Associació	Cultural	Leza.	 	

18 h
Contacontes
Narració	del	conte	makon	en	català.	
A	càrrec	de	la	Fundació	Contes	pel	Món.

18.30 h
d’imprevist
IraniGami
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19 h
Taller de rumba catalana
A	càrrec	de	Johnny	Tarradelles	(Chipen)	-	
Tots	els	Colors	i	Forcat.

Escenari

Presentació	i	animació:	Pep	Callau

11 h
Balls cubans
A	càrrec	de	Calle	Real	de	Camagüey.		
Ho	organitza	l’Associació	Cultural	Trans-
Fusion	Cubana.

11.30 h
Ballet clàssic
Amb	LaCompanyia,	Companyia	Juvenil		
de	Ballet	Clàssic	de	Catalunya.

11.45 h 
ritmes del món
Zalama

12 h 
Ballem, ballem i no parem!
Esbart	Català	de	Dansaires

12.30 h
Dansa
Centre	Cultural	Estrellas	Altas

12.45 h
Mostra de danses tradicionals catalanes
Esbart	Dansaire	de	l’Orfeó	Gracienc

13.10 h
Grupo de Danzas lo Cierzo
Centro	Aragonés	de	Barcelona
13.30 h
Balls mallorquins i valencians
Esbart	Santa	Eulàlia	(AIPCC)

17 h
Soundsystem: La música dels 15 anys
Amb	DJ	Marta

18.30 h
Barcelona deMostra 15 anys 
Pluges d’estiu
Espectacle	a	càrrec	d’Artristras

19.45 h
Coral de la Creu Roja 

20.30 h
Barcelona deMostra 15 anys 
Percussió, diàleg Barcelona-dakar
Concert	de	percussió	a	càrrec	de	músics		
de	Catalunya	i	de	Dakar.

AVINGUDA DE LA REINA 
MARIA CRISTINA

22 h
Concert Cadena 100: La Unión (Madrid, 
pop)

00.15 h
Concert Cadena 100: El sueño de Morfeo  
(Asturias, pop)

LA FoIxARDA

12 h
Carrusel de la Unitat Muntada 
de la Guàrdia Urbana 
La	Unitat	Muntada	de	la	Guàrdia	Urbana	de	
Barcelona	té	un	vessant	d’exhibició	hípica	
que	es	concreta	en	el	Carrusel,	un	especta-
cle	de	coreografia	i	música	en	el	qual	cavalls	i	
genets	demostren	les	seves	habilitats.
(av.	dels	Muntanyans,	1)

Divendres 24
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PLAçA DE CATALUNyA

20.30 h
Concert Escena Barcelona-Dakar:  
doudou N’diaye Rose 
El	gran	mestre	senegalès	obre	una	nit	dedi-
cada	a	la	percussió	amb	tambors	sabar,	un	
instrument	típic	de	Dakar,	dels	quals	arrenca	
els	sons	més	actuals.	

21 h
Concert Escena Barcelona-Dakar:  
Tactequeté (Barcelona, percussió)
La	plaça	de	Catalunya	s’omplirà	amb	els	sons	
d’una	banda	experimental	que	utilitza	els	
instruments	més	diversos	per	produir	una	
percussió	suau	i	hipnòtica.

22.30 h
Concert: Coetus (Madrid-Barcelona, 
percussió)
Vells	instruments	oblidats,	i	de	vegades	de	
fabricació	pròpia,	serveixen	a	aquest	grup	de	
percussió	ibèrica	per	interpretar	un	seguit	de	
temes	del	repertori	popular	en	una	barreja	
seductora	de	tradició	i	experimentació.

PoRTAL DE LA PAU

21 h
Havaneres: Bergantí  
(Malgrat de Mar, havaneres)
Nit	marinera	amb	un	grup	que	ja	té	gairebé	
vint-i-cinc	anys	de	vida.
22 h
Concert BAM

24 h
Concert BAM

FòRUM 

Escenari Auditori 

22.30 h
Concert: Woodentops  
(Gran Bretanya, rock)
Una	banda	mítica	de	la	música	anglesa	dels	
80	que	va	ser	pionera	en	la	introducció	d’ele-
ments	electrònics	en	el	rock.

1.30 h
Delafé y las Flores Azules  
(Barcelona, hip-pop)
Pop,	hip-hop,	soul,	electrònica?	No	us	preo-
cupeu	si	no	sabeu	quina	etiqueta	posar-los		
i	gaudiu	de	temes	com	“Espíritu	Santo”.	
	
Escenari Esplanada MTV

21.30 h
Concert BAM: San Leon

24 h
Concert BAM: Goldfrapp

3 h
Concert BAM

ElectroBAM

00.30 h
Concert BAM

1.30 h
Concert BAM: Monkey Brothers
3 h
Concert BAM: Luke Abbot
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TEATRE GREC

Escenari

11 i 16 h
Projeccions Dakar Avui
Voleu	conèixer	una	mica	millor	la	ciutat	con-
vidada	de	la	Mercè?	Doncs	veieu	aquestes	
projeccions	d’imatges	de	Dakar.

12 h
Camut Band (Barcelona, dansa i percussió)
Claqué,	ball	sobre	sorra	i	percussió	africana:	
és	l’especialitat	d’aquesta	formació	catalana	
que	ha	fet	del	ritme	una	religió.

13.30 i 17 h
Warm (Hipnotic Factory)
Sabíeu	que	dins	del	hip-hop	hi	ha	un	munt	de	
subestils	i	que	ha	anat	evolucionant	al	llarg	
del	temps?	Ho	expliquen	en	aquest	especta-
cle	i	en	el	taller	que	s’organitza	després.

19.30 h
Cinema: african underground: 
democracy in dakar (2009)
Un	film	de	Ben	Herson	i	Magee	McIlvaine	
on	coneixereu	l’escena	hip-hop	de	la	capital	
senegalesa	i	descobrireu	el	paper	fonamental	
que	juga	el	rap	en	la	mobilització	dels	joves.

21.30 h
Concert: Njayaa: Casa Àfrica 
(Dakar, afrogroove)
Aquesta	artista	escriu	les	lletres	de	les	seves	
cançons,	en	compon	la	música	i	l’interpreta	
amb	la	guitarra,	i	fa	servir	ritmes	de	l’ètnia	
serere	a	la	qual	pertany,	barrejant-los	amb	
sons	d’avui	que	passen	pel	R&B	o	el	soul.

23 h
Concert: Black Baudelaire  
(Barcelona, hip-hop)
Rap	i	ritmes	africans	es	barregen	en	la	mú-
sica	d’aquest	grup	nascut	al	barri	del	Raval.	
Canten	en	castellà,	francès,	anglès	i	wòlof	i,	
en	les	cançons,	amb	un	clar	missatge	social,	
posen	en	evidència	el	somni	americà	i	euro-
peu.	Una	festa	del	mestissatge.

Mirador

A partir de les 11 i 16.30 h 
Taller de percussió
Descobriu	els	instruments	senegalesos	en	
un	taller	de	música	on	coneixereu	des	del	
djembé	al	tama	passant	pel	balafon.

Taller de dansa
Apreneu	els	moviments	bàsics	de	la	dansa	
sabar	en	un	taller	pensat	tant	per	a	adults	
com	per	a	nens.

Jardins

A partir de les 11 i 16.30 h 
Carrusel ecològic
Benvinguts	a	uns	cavallets	com	els	d’abans,	
però	amb	una	diferència:	no	contaminen	
gens	perquè	no	necessiten	ni	mica	d’elec-
tricitat:	es	mouen	amb	energia	humana,	
pedalant	en	una	bicicleta	estàtica.

Taller de wòlof 
Sabeu	com	es	diu	“hola”	en	wòlof,	l’idioma	
del	Senegal?	Hi	ha	mil	i	una	maneres	de	salu-
dar	segons	l’interlocutor	i	és	una	sofisticada	
operació	que	pot	durar	força	estona.	

Tallers d’elegància femenina 
L’elegància	és	diferent	segons	cada	cultura.	
Aquí	descobrireu	el	concepte	que	en	tenen	
les	dones	senegaleses.	
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Taller de trenes, projeccions, reciclatge  
i art de Dakar
Teniu	els	cabells	llargs?	Doncs	aquí	podreu	
aprendre	a	fer-vos	una	trena	a	l’estil	de	
Dakar.	

Artistes de Dakar
Vegeu	en	acció	uns	artistes	del	reciclatge	
i	conegueu	dos	grans	artistes	de	la	ciutat:	
Moussa	Sakho	i	Amadaou	Makhtar	Mbaye,	
Tita.

Contes
Històries	senegaleses

PARC DE LA CIUTADELLA 
- EL PARC DELS 
CREADoRS I DE LA DANSA

Espai Cascada

11.30, 13, 14.30 i 18 h
Anonima Teatro (França)
la route
La	fugida	delirant	d’un	lleó,	un	porc	i	un	ele-
fant	que	s’escapen	de	la	policia.	Una	barreja	
d’espectacle	de	carrer	i	road movie.

12 i 17 h
Le Montreur (França)
le Ballet du montreur
Aprendreu	a	ballar	sense	moure	ni	una	cama,	
només	manipulant	un	ninot	mentre	seguiu	les	
instruccions	del	mestre	Roger.	

13.30 i 21 h 
Voalá Project (Argentina)
voalá
Un	espectacle	fascinant	ple	d’acrobàcies	
aèries,	de	màgia,	de	poesia	i	de	música	en	
directe.	Hi	ha	un	passi	diürn	i	un	al	vespre.

18.30 h 
viatge per la dansa, destinació: dakar
Veniu	a	recórrer	el	món	de	la	dansa	mitjan-
çant	set	coreografies	que	ens	transportaran	
des	de	la	dansa	clàssica	fins	a	la	contempo-
rània...

Font

12 i 16.45 h
Struc (Catalunya)
Taller de globoflèxia

12, 13.30, 17 i 18.30 h
El retrete de Dorian Gray (Catalunya)
El método científico
La	manera	de	pensar	i	els	mètodes	que	
utilitzen	els	científics,	explicats	de	la	manera	
més	divertida.

Geologia

D’11.30 a 19 h
Civi-Civiac (Aragó)
Fira dels invents 
Experiments	de	ciència	recreativa	que	recu-
peren	tot	l’encant	de	les	antigues	fires.

Hivernacle

D’11.30 a 21 h 
Antigua & Barbuda (Catalunya)
Una	col·lecció	de	màquines	extravagants	que	
us	robarà	el	cor:	des	d’un	surrealista	aparell	
per	servir	el	vi	fins	a	un	zoòtrop	gegant.

Espai menuts

A partir de les 11.30 h 
Activitats per a nens i nenes
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Escenari Til·lers

12.15 h 
AcroRollers (Dakar)
Demostració	de	patinatge	en	línia	dels	Acro-
Rollers	de	Dakar,	la	primera	associació	de	
patinadors	del	Senegal,	creada	el	2003.

13 i 17.30 h
Tenane (Dakar, dansa)
Tot	i	fer	dansa	contemporània,	Simone	Go-
mis	i	les	seves	ballarines	no	obliden	les	arrels	
africanes	en	un	espectacle	que	parla	sobre	la	
vida	de	les	dones	del	continent	africà.	

13.45 i 16 h
Claire (Catalunya)
Barco de arena 
Una	senzilla	estructura	metàl·lica	es	pot	con-
vertir	en	qualsevol	cosa	que	vulgui	la	nostra	
imaginació,	fins	i	tot	en	un	vaixell.

16.45 i 19 h
El Nota (Catalunya)
dimitri 
Com	explicar	un	conte	en	clau	de	hip-hop?	
Ho	fa	El	Nota,	un	raper	que	s’ha	posat	els	
nens	a	la	butxaca	amb	la	història	de	Dimitri.

18.15 h
La Intrusa (Catalunya, dansa)
Staff Fragmento
Virginia	García	i	Damián	Muñoz	aconseguei-
xen	un	seguit	d’imatges	impactants	i	bellíssi-
mes	en	la	seva	nova	proposta	coreogràfica.	

20 h
Desfilada de moda (Dakar)
Què	es	porta	ara	mateix	a	Dakar?	Us	ho	
ensenya	Cheicka,	un	dels	dissenyadors	més	
moderns	de	la	capital	senegalesa.

Umbracle

12.30 i 17.30 h
Cia. de Dansa Mar Gómez (Catalunya)
Heart wash (dios menguante)
Un	espectacle	de	dansa	contemporània	
amb	estètica	de	cinema	neorealista	italià.	
Els	protagonistes?	Un	home,	una	dona,	una	
rentadora	i	una	bugada	que	no	s’acaba	mai.

Espai zoologia

D’11.30 a 20 h
Puck Cinema (Catalunya, cinema)
El	cinema	més	petit	del	món	és	una	caravana	
on	caben	pocs	espectadors.	S’hi	projecten	
curts	que	són	autèntiques	joies	de	l’animació.

Espectacles itinerants

12, 14 i 18 h
Les Goulus (França)
les Horsemen
Obriu	pas	a	aquests	genets	anglesos	amb	un	
control	absolut	dels	seus	cavalls.	No	tingueu	
por	d’ajudar-los	en	el	seu	espectacle.

12 i 17 h
Laitrum (Catalunya)
Cíclic
Què	us	semblaria	veure	una	funció	de	teatre	
mentre	pedaleu	en	una	bicicleta?	Un	espec-
tacle	que	funciona	amb	tracció	animal.

13 i 19.45 h
Factoria Circular (Catalunya)
rodafonio
Una	roda	gegant	que	no	deixa	de	girar	men-
tre,	a	l’interior,	quatre	intèrprets	fan	sonar	els	
seus	instruments.
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PARC DE LA CIUTADELLA 
- EL PARC DE LA LLUM

(Per	a	més	informació,	vegeu	el	dijous	23)

Itinerari pels espectacles 
de llum

21.45, 23, 00.15 i 1.30 h 
Cosmos (França) 
Festa mitològica 

Gandini Juggling (Regne Unit)
night Clubs + mozart Glow Clubs

Iliacan (Catalunya) 
il·luminats

Franc Aleu (Catalunya)
Splash!

Escenari Til·lers

23.15 h
Poetry Slam

00.30 h
Jordi Teixidor i Companyia Playmodes 
(Catalunya)
reflexus

Umbracle

A partir de les 21 h
Recreat (Catalunya) 
little tree

Espai zoologia i Geologia

A partir de les 21 h
Puck Cinema (Catalunya, cinema)
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A partir de les 21 h
Tagtool

Hivernacle

A partir de les 21 h
Antigua & Barbuda (Catalunya)
El circo de las penas

CASTELL DE MoNTJUÏC

Fossat oest

Des d’11 h
Guixot de 8 (Catalunya)
Estàtues humanes
Passeu	una	bona	estona	entretinguts	
amb	aquesta	divertida	col·lecció	de	jocs	
construïts	amb	material	reciclat.

11.30 i 17 h
Capitán Maravilla Productions (Andalusia) 
Mono A Mono B
Humor,	acrobàcies	i	malabars,	a	l’escenari	del	
Fossat,	en	un	espectacle	que	protagonitzen	
dos	micos	molt	humans...	i	un	cotxe	mini.	

12.30, 17 i 19 h
Combinat de Circ 
A	la	carpa,	tres	vegades	al	dia,	podreu	veure	
aquesta	petita	mostra	del	circ	més	nou,	que	
inclou	les	actuacions	d’artistes	emergents	
com	el	Duo	Polinde,	Maime	Phytoud	o	Johan	
Wellton,	amb	música	en	viu	dels	Vox	Populi.

12.45 i 18.30 h
Les Vitaminés (Canadà)
El	pallasso	argentí	Nanny	Cogorno	els	farà	
de	presentador,	i	no	per	casualitat:	el	número	
de	Les	Vitaminés	té	molt	a	veure	amb	
l’humor,	però	també	amb	les	acrobàcies.

13.45 h
Capitán Maravilla Productions (Andalusia)
Capitán maravilla
Aquest	superheroi	està	disposat	a	tot	per	
salvar-nos	del	perill.	Les	seves	armes?	El	bon	
humor	i	una	absència	total	de	complexos.

15 h
Always Drinking Marching Band (Barcelona) 
Bullangues
Trompetes,	tambors...	Una	banda	de	carrer	
que	combina	la	música	i	l’humor.	

19.15 h
Nanny Cogorno (Argentina)
jujurujaja, el desastre continúa
Aquest	pallasso	i	artista	multidisciplinari	és	tot	
un	especialista	a	l’hora	d’animar	el	públic.	De	
vegades	exercirà	de	presentador	i	de	vegades	
el	veureu	defensant	el	seu	propi	xou.	Sigui	
com	sigui,	us	prometem	que	us	farà	riure.

20.30 h
Johan Wellton (Suècia)
Fer	jocs	malabars	requereix	molta	
concentració,	és	cert,	però	hi	ha	gent	com	
Johan	Wellton	que	és	capaç	de	fer-los	
mentre	fa	una	altra	cosa	com,	per	exemple,	
fer	riure	la	gent.	El	trobareu	a	la	Carpa.

21.30 h
Off Off (Suïssa)
orbite
Quedeu-vos	bocabadats	amb	l’espectacular	
coreografia	aèria	que	executen	els	membres	
d’aquesta	companyia.

Lluneta de Mar

D’11 a 19 h
Karroart (Catalunya)
Entreu	en	aquest	carro:	s’hi	ofereix	un	
encisador	espectacle	d’ombres	xineses.
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12 h
Nanny Cogorno (Argentina)
jujurujaja, el desastre continúa

12.45 i 17.45 h
D’Irque & Fien (Bèlgica)
oh suivant!
Una	elegància	fora	de	dubte	és	la	marca	
de	fàbrica	d’aquests	artistes,	que	utilitzen	
elements	quotidians	en	els	seus	espectacles.	

Pati d’armes

14.30 h
Akirachan (Catalunya)
Què	voleu	prendre?	En	tot	cas,	millor	que	ho	
demaneu	a	un	altre	cambrer,	perquè	aquest	
està	molt	ocupat	fent	jocs	malabars.	

Jardins del Timbaler  
del Bruc

12, 13.30, 16.30, i 18.15 h
Titelles Vergès (Catalunya) 
El retorn dels putxinel·lis
Una	companyia	catalana	nascuda	el	
1910	que,	tot	i	treballar	en	una	línia	de	
renovació	del	gènere,	també	recupera	obres	
tradicionals	per	a	titelles	de	guant	clàssics.

12.30 i 20.30 h
Atempo circ (Barcelona) 
atempo
Un	espectacle	produït	a	La	Central	del	Circ	
amb	música	en	directe,	elements	del	circ	
acrobàtic	i	tones	de	passió	i	poesia.	

Fossat de Santa Elena - 
racó dels titelles

11.30, 14, 16.30 i 19 h
Compagnie des Zonzons (França)
Una	mostra	de	la	tradició	francesa	de	teatre	
de	guinyol.

12, 13, 17 i 18 h
Eugenio Navarro (Catalunya) 
+ Libélula (Espanya)
Una	mostra	catalana	dels	titelles	de	guant	
més	populars,	els	titelles	de	cachiporra,	
i	una	de	les	companyies	que	ha	fet	més		
per	renovar	aquest	gènere.	

12.30, 13.30, 17.30 i 18.30 h
Bruno Leone (Itàlia)  
+ Rod Burnett (Gran Bretanya)
Un	dels	experts	més	coneguts	del	Punch	&	
Judy,	de	tradició	britànica,	i	un	mestre	dels	
titelles	napolitans	tradicionals.

Racó Ponent

12, 13, 17 i 18 h
El cavaller Pep C. (Catalunya) 
Al	jardí	del	Fossat	trobareu	un	extravagant	
cavaller,	amb	armadura	i	escut.	Un	
personatge	quixotesc	que	us	explicarà	un	
munt	d’històries.

Espai Menuts

D’11 a 19 h
Carrusel

D’11 a 19 h
Guixot de 8 (Catalunya)
Jocs	reciclats	per	passar	una	bona	estona.
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Trapezi - Fossat oest

12, 13.30 i 17 h
Estropicio (Catalunya)
Dues	reines	de	l’equilibri	ens	ofereixen	un	
espectacle	apassionant	de	trapezi	doble.	

12.30, 14 i 17.30 h
Toron Blues (França)
rouge 
Un	ball	a	dos	sobre	corda	vertical	que	
constitueix	una	proposta	estimulant	i	
intimista	de	circ	contemporani.

13, 14.30 i 18 h
Kriskats (Alemanya)
Dues	reines	del	trapezi	amb	una	tècnica	
impecable	que	no	perden	el	sentit	de	
l’elegància	hi	el	bon	humor	ni	penjades	de	
cap	per	avall.

Camí

12.30 i 18 h
Leandre (Barcelona)
Chez leandre
Leandre	és	un	enamorat	del	carrer.	Hi	treballa	
i	hi	fa	els	espectacles,	però	també	hi	viu.		
Ara	ens	convida	a	conèixer	casa	seva.

Espectacles itinerants

11.30 i 18 h
Always Drinking Marching Band 
(Barcelona)
Una	banda	de	carrer	per	ballar	i,	a	la	vegada,	
fer-se	un	tip	de	riure.

PLAçA DE JoAN 
CoRoMINES

20.30 h
Concert BAM: Obeses

22 h
Concert BAM

23.30 h
Concert BAM: Speak Low

PLAçA DELS ÀNGELS

21.15 h
Concert BAM: Aqeel & Mental People

22.45 h
Concert BAM: Selah Sue

00.30 h
Concert BAM: Antipop Consortium

FRoNT MARÍTIM / MARINA

De 10 a 18 h
Orientació al sol
Ho	organitza:	Club	d’Orientació	de	Catalunya

PLATJA DE LA NoVA  
ICÀRIA

De 9.30 a 18 h
Vòlei al sol
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BANyS DE SANT SEBASTIÀ

De 9.30 a 12.30 h
Trofeu Festes de la Mercè de Waterpolo

De 16 a 19 h
Trofeu Festes de la Mercè de Natació
(pl.	del	Mar,	1)

CANòDRoM

20 h
Always Drinking Marching Band  
+ Artristras (Catalunya)  
Pandora
Una	banda	de	música	de	carrer	que	combina	
el	bon	ritme	i	el	bon	humor	s’encarregarà	
d’escalfar	l’ambient	abans	que	comenci	Pan-
dora,	un	espectacle	de	la	companyia	Artris-
tras.	Voleu	conèixer	els	mals	i	els	monstres	
que	s’amagaven	dins	la	mítica	caixa?

PLATJA DE LA BARCELo-
NETA (ESPIGó DEL GAS)

22 h 
XIII Festival Pirotècnic Internacional
Pyragric	(França)

RAMBLA DEL RAVAL

D’11 a 15 h 
II Mostra d’arrossos del món
Per	conèixer	i	tastar	les	varietats	d’aquest	
cereal	que	es	produeixen	al	món	i	les	dife-
rents	maneres	com	es	prepara.

ALTRES ESPAIS

Arxiu  
Fotogràfic de Barcelona

De 10 a 19 h
“Eugeni Forcano. La meva Barcelona”
Visita	lliure	a	l’exposició,	que	inclou	imatges	
de	la	Barcelona	dels	anys	seixanta
(pl.	de	Pons	i	Clerch,	2,	2n	pis).

Barnacentre

Dibuixem la Mercè
Concurs	de	dibuix	per	a	nens	i	nenes	d’entre	
3	i	12	anys.	Cal	portar	els	dibuixos,	entre		
el	4	i	el	22	d’octubre 
(av.	del	Portal	de	l’Àngel,	4,	2n	pis).

CaixaForum

De 10 a 20 h
Activitats familiars
Activitats	per	a	nens	a	partir	de	5	anys	a	
l’entorn	de	les	exposicions	“Un	món	flotant.	
Fotografies	de	Jacques	Henri	Lartigue”	i	
“Miquel	Barceló	1983-2009”.	També	inclou	un	
joc	de	pistes	per	l’edifici	(per	a	nens	de	més	
de	8	anys	i	famílies)	
(av.	de	Francesc	Ferrer	i	Guàrdia,	6-8).

13 h
a dues bandes
Espectacle	d’arts	de	carrer	a	càrrec	de	Boni,	
actor,	motociclista,	malabarista	i	còmic
(av.	de	Francesc	Ferrer	i	Guàrdia,	6-8).
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Castell de Montjuïc

Tot el dia
“Barcelona té castell”
Exposició	que	recorre	la	història	de	la	fortale-
sa	i	els	nous	usos	de	l’edifici
(ctra.	de	Montjuïc,	66).

D’11 a 18 h
Dóna una oportunitat a la pau!
Activitat	per	promoure	la	cultura	de	la	pau	
mitjançant	l’expressió	lliure	amb	missatges		
i	dibuixos	(ctra.	de	Montjuïc,	66).

CCCB

D’11 a 20 h
“Per laberints”
Visita	lliure	a	l’exposició,	que	repassa	el	con-
cepte	i	la	representació	del	laberint	al	llarg	de	
la	història	(Montalegre,	5).

12, 13, 18 i 20 h
Animac al CCCB
Selecció	de	les	millors	peces	d’animació	
vistes	en	la	darrera	edició	del	Festival	Animac	
de	Lleida	(Montalegre,	5).

Jardí Botànic de Barcelona

De 10 a 19 h
Jornada de portes obertes
(Dr.	Font	i	Quer,	2)

Fundació Antoni Tàpies

18 h 
Projecció i activitats per a nens
Una	activitat	per	a	nens	i	nenes	a	partir	de	
4	anys	i	els	seus	acompanyants	en	la	qual	es	
projectarà	L’Auberge du bon repos,	de	Geor-
ges	Méliès.	Després,	hi	haurà	una	activitat	
relacionada	amb	les	obres	de	la	col·lecció.

MACBA

De 10 a 14 h
Festival Àsia: Cal·ligrafies inventades
Petits	i	grans	podran	observar	les	obres	de	
l’exposició	“Paral·lel	Benet	Rossell”	i	experi-
mentar	noves	cal·ligrafies	amb	estris	
	i	suports	diversos	(pl.	dels	Àngels,	1).

Museu Barbier-Mueller d’Art 
Precolombí de Barcelona

D’11 a 19 h
Jornada de portes obertes
Inclou	la	visita	a	l’exposició	“Rastres	del	Nord.	
La	Nord-Amèrica	antiga”	(Montcada,	14).

Museu d’Arqueologia  
de Catalunya

De 10 a 19 h
Jornada de portes obertes
(av.	d’Egara,	51)

Museu d’Història  
de Catalunya

De 10 a 19 h
Jornada de portes obertes
(pl.	de	Pau	Vila,	3)

Museu de la Música

De 10 a 18 h
Jornada de portes obertes
(Lepant,	150)

11 h
“Gabinet dels Músics”
Visita	a	l’exposició	(places	limitades)
(Lepant,	150)
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12 h
Un món de ritmes
Els	nens	de	més	de	6	anys	estan	convidats	
a	recórrer	els	espais	del	museu	i	a	participar	
en	un	taller	de	percussió,	amb	la	construcció	
d’unes	maraques	(places	limitades;	Lepant,	
150).

Museu Frederic Marès

De 10 a 22 h
Portes obertes
Visita	al	pati	del	museu	(tancat	per	obres)	
i	visita	interactiva	al	recinte	mitjançant	les	
pantalles	instal·lades	a	l’exterior
(pl.	de	Sant	Iu,	5-6).

Museu Marítim

De 10 a 20 h
Portes obertes a les exposicions
“Pintura	russa	del	segle	xx”,	“Escoles	d’altres	
mons”	i	“El	Marítim	entre	bombes”
(av.	de	les	Drassanes,	s/n).

Museu Nacional d’Art  
de Catalunya

De 10 a 14.30 h
Jornada de portes obertes
(parc	de	Montjuïc)

Palau de la Mercè  
(Capitania General)

De 10 a 14.30 h
Jornada de portes obertes
(pg.	de	Colom,	14)

Poble Espanyol

De 10 a 19 h
Jornada de portes obertes
(av.	de	Francesc	Ferrer	i	Guàrdia,	13)

Port de Barcelona

Tot el dia
El joc del port
Jocs	i	tallers	per	a	tota	la	família	relacionats	
amb	el	port	i	les	activitats	que	s’hi	desenvo-
lupen.

Tot el dia
Vine a conèixer el port amb golondrina
Visita	amb golondrina	i	animació	a	bord.	Es	
repartiran	invitacions	a	l’envelat	instal·lat	
expressament	al	Portal	de	la	Pau	a	partir	de	
les	10	h,	i	fins	que	s’exhaureixin.

Maremagnum

De 10 a 15 h
2a edició de la Regata de Currachs del 
Mediterrani
El	públic	que	s’acosti	al	Maremagnum	podrà	
veure	en	directe	com	es	construeixen	els	
currachs,	un	tipus	de	bot	tradicional	irlandès.

Moll de la Fusta

De 12 a 22 h
XXX Mostra de Vins i Caves de Catalunya 

Divendres 24
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PLAçA DE SANT JAUME

10.30 h
Inici del Matí Bastoner
Amb	la	Colla	de	Bastons	Renaixença	del	
Poble-sec,	la	Bastonera	de	Sant	Andreu,		
Cop	a	Cop	de	Gràcia,	Bastoners	de	Bar-
celona,	Bastoners	de	Gràcia,	Bastoners	de	
l’Esbart	Català	de	Dansaires,	Bastoners	del	
Casc	Antic,	Bastoners	del	Raval,	Bastoners	
de	Sants,	Bastoners	del	Clot,	Bastoners	de	
Sarrià	i	Bastoners	de	les	Corts.

18 h
Ballada de Sardanes
Ho	organitza:	Violetes	del	Bosc.	Amb	la	Co-
bla	del	Prat	de	Llobregat.

20.45, 21.15, 22 i 22.30 h
Espectacle de projeccions 
la façana encantada

23.30 h
Concert: Funky Show Party, amb 
la Fundación Tony Manero  
(Barcelona, funky)
La	plaça	s’ha	convertit	en	un	gran	envelat,	
una	pista	de	ball	on	sonaran	tota	mena	de	rit-
mes	per	fer-vos	moure	els	peus.	I	en	això	són	
experts	els	de	la	Fundación	Tony	Manero,	
que	porten	un	xou	ple	de	ritmes	ballables.

VIA LAIETANA  
I PL. D’ANToNI MAURA

18.30 h
Cercavila de Foc dels Diables Petits 
Un	correfoc	per	als	menuts	en	què	s’utilitza	
material	pirotècnic	d’intensitat	menor.	Re-
corregut:	del	c.	de	Manresa	a	la	pl.	d’Antoni	
Maura,	passant	per	la	Via	Laietana.
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20 h
Correfoc
Acabat	el	correfoc	infantil,	s’obre	la	Porta	de	
l’Infern.	De	l’Avern	veureu	sortir	tota	mena	
de	diables	i	bèsties	de	foc	que	comencen	
una	passejada	infernal	per	la	ciutat.	No	us	
perdeu	l’espectacular	Camell	de	Molins	de	
Rei,	bèstia	convidada	d’enguany.
Porta	de	l’Infern:	de	la	pl.	d’Antoni	Maura	al	
Consolat	de	Mar.
Recorregut:	de	la	pl.	d’Antoni	Maura	al	Con-
solat	de	Mar,	passant	per	la	Via	Laietana	i	la	
pl.	d’Antonio	López.

LA RAMBLA

12.15 h
Pas dels Bastoners

17 h
La Tabalada
Un	acte	previ	al	Correfoc	que	convoca	els	
grups	de	percussió	de	les	colles	de	diables.	
Recorregut:	la	Rambla	(Canaletes),	fins	a	
la	Virreina,	Portaferrissa,	Boters,	pl.	Nova,	
av.	de	la	Catedral,	av.	de	Cambó	(18	h),	Via	
Laietana	i	carrer	Manresa	(18.15	h).

AVINGUDA  
DE LA CATEDRAL

18.30 h
Concert BAM: Final Sona 9  
(Defelpa + L’Exèrcit d’Islàndia + Bläue)

22.30 h
Concert: Shan Ren Band (Xina, folk-rock)
Aquesta	banda	es	caracteritza	per	un	to	
irònic.	Amb	les	seves	cançons	descriuen	
amb	humor	la	vida	de	les	comunitats	de	la	
Xina.	A	diferència	de	la	majoria	de	les	noves	

bandes	de	joves	del	seu	país,	ells	no	fan	
una	música	occidental	ni	n’adopten	el	look,	
sinó	que	aposten	per	la	simplicitat	dels	sons	
tradicionals.

00.30 h
Concert: Neila Benbey  
(Algèria/Barcelona, folk-pop)
Va	néixer	a	Algèria	però	viu	a	Barcelona	i	
barreja	els	sons	del	Magrib	amb	els	ritmes	
més	actuals	i,	en	especial,	amb	el	pop.

PLAçA REIAL

13 h
Final del Matí Bastoner

21.30 h
Concert BAM: Stay

22.45 h
Concert BAM: Arizona Baby

00.15 h
Concert BAM

PLAçA DEL REI

12.30 h
Concert-vermut BAM: The Gramophone 
Allstars

21.30 h
Concert BAM: Bikimel

22.45h
Concert BAM: Ólöf Arnalds

00.15 h
Concert BAM: Hindi Zahra
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PLAçA DE CATALUNyA - 
MoSTRA D’ASSoCIACIoNS

D’11 a 21 h
Mostra d’Associacions

Àrea Auditori

11-20 h
Juga pels teus drets
UNICEF

11-20 h
Barcelona, drassanes per Àfrica
Associació	SDRCA	(Societat	per	a	la	Difusió	
de	les	Realitats	Culturals	Africanes)

Àrea Creu Roja

11-20 h Tallers infantils + unitat mòbil 
de salut + primers auxilis
Creu	Roja	a	Barcelona

Àrea Centre Plaça

17-20 h
Tallers en família
Amics	de	TITEREARTE	i	la	Formiga	
Martinenca

17-20 h
Taller dels objectius del mil·lenni: 
Lluita contra la pobresa
INTERMÓN-OXFAM

17-20 h
¿Qué palabras cultivar para un mundo 
mejor?
Logosofia

17.30 -18 h
Taller de llenguatge de signes
Casal	de	Sords	de	Barcelona

17.30-19.30 h
Taller interactiu SIDA-JOC
Equip	de	Treball	sobre	Immigració	i	Salut	
(ETIS)

Àrea Laterals Plaça

11-19 h 
vols pintar d’una manera diferent?
Fundació	Catalana	per	a	la	Paràlisi	Cerebral

11-13 h
Taller de Participació Ciutadana 
en el Disseny de l’Espai Públic
Arquitectes	sense	Fronteres	

11-14 h
Taller de cal·ligrafia àrab i de henna
ATIMCA	(Associació	de	Treballadors	
i	Immigrants	Marroquins	a	Catalunya)

11-14 h 
Reiki solidari
Associació	Integra	Reiki	-	Voluntariosreikibar-
celona

11-14 h 
Gustos del món
Tallers	de	cuina	per	a	nens	i	nenes	de	4	a	
12	anys,	a	càrrec	de	la	Fundació	Ciutadania	
Multicultural	-	Mescladis.

18-19 h 
netegem la roba d’injustícies!
Campanya	Roba	Neta	-	SETEM
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Àrea Monument Macià

11-14 h
Xerrada
“Valorem	els	altres	pel	que	poden	fer,	i	no	
pel	que	no	poden	fer?”.	A	càrrec	del	Club	Es-
portiu	Esbonat	i	Amistat	Barcelona	(CEAB)

17.30 h
Barcelona deMostra 15 anys 
atiritando
Espectacle	a	càrrec	de	la	companyia	
The	Flying	Tiritas.	A	continuació,	s’organitza	
un	taller	infantil	de	“vol”.

Àrea Fonts

17-20 h 
Gimcana Aventura i Esport
Ayudando	a	Ayudar.org	i	Junior	Family	Kids

Auditori

11 h
Xerrada
“Alcoholisme	i	marginació	social”.	A	càrrec		
de	l’Associació	Rauxa.

12 h
Ball de bastons
Presentació	d’un	vídeo	i	ballada.	A	càrrec	
de	la	Coordinadora	de	Ball	de	Bastons	de	
Catalunya.

13 h
Kilisi
Històries	màgiques	de	Mali.	A	càrrec	de	
l’ONG	Junior	Family	Kids.

13.30 h
Centenari de l’Orfeó Martinenc
Orfeó	Martinenc

14 h
Xerrada sobre cooperació internacional
Creu	Roja	de	Catalunya

16.30 h
Barcelona deMostra 15 anys: projecció
Projecció	d’un	documental	sobre	els	quinze	
anys	de	vida	de	la	Mostra	d’Associacions

17 h
I Jornada sobre les Immunodeficiències 
Primàries (IDP)
Associació	Catalana	de	Dèficits	Immunitaris	
Primaris	(ACADIP)

18 h 
Jocs infantils sobre els objectius 
del mil·lenni
Sonrisas	de	Bombay

19 h
Trobada Internacional per la Pau: 
Família de Déu, Família dels Pobles
Comunitat	de	Sant	Egidi
	 	
20 h 
Xerrada i debat
Consell	de	Ciutat

Envelat d’activitats

10.30 h
Cantada d’havaneres 
Grup	Món	Raval.	A.C.i	V.	Carrer	Cera
	 	 	 	
11 h
Juga amb la música 
Activitat	musical	per	a	nens	i	nenes	de	2	a	5	
anys.	Ho	organitza	l’Associació	Cultural	Leza.

12 h
Contacontes
Contes	africans	de	l’ONG	Junior	Family	Kids
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12.30 h
Teràpia de ball
Ho	organitza:	AFRIBROCAT,	Associació	
d’Ajuda	per	la	Fibromiàlgia	de	Catalunya.

13 h
Barcelona deMostra 15 anys: ball-vermut
Amb	l’Orquestrina	La	Mundial

17 h
Contacontes
A	càrrec	de	la	FECAFAMM	-	Federació	Ca-
talana	d’Associacions	de	Familiars	i	Persones	
amb	Problemes	de	Salut	Mental.

17.30 h
Contes del món
Associació	de	Comerciants	de	Creu	Coberta

18 h 
las Enclownadas
Proveïment	Cultural	El	Colmado

18.30 h
Ball d’animació
Associació	Casal	de	Gent	Gran	Mn.	Clapés

19 h
Taller de música flamenca i gitana
FAGIC	i	Associació	Gitana	de	Pineda	de	Mar

Escenari

Presentació	i	animació:	Pep	Callau

11 h 
alma Peruana 
Associació	Cultural	Alma	Peruana

11.30 h
vals poètic
Associació	de	Veïns	i	Veïnes	de	la	Vall	
d’Hebron

11.45 h
voces y música para la integración
Federación	de	Asociaciones	Americanas	
en	Catalunya	(FASAMCAT)

12 h
Mostra de dansa
Escola	de	Dansa	Mas	Guinardó

12.30 h
aires morenos
Hogar	Extremeño	de	Barcelona

13 h
Mostra de danses tradicionals catalanes
Ballets	de	Catalunya

13.30 h
Fiesta del Corpus Christi
Fedelatina	-	Grupo	Saihua

17 h
Soundsystem: La música dels 15 anys
Amb	DJ	Marta

18.30 h
Barcelona deMostra 15 anys 
terra, harmonia
Espectacle	a	càrrec	de	la	companyia	Gog	
i	Magog

19.30 h
Concert de la Coral Infantil Amics 
de la Unesco

20.30 h
Barcelona deMostra 15 anys  
Percussió, diàleg i participació
Espectacle	de	percussió	dirigit	per	Àngel	
Pereira	i	Nan	Mercader	en	el	qual	participen	
totes	les	entitats	presents	a	la	Mostra.
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PLAçA DE CATALUNyA

21 h
Concert: Tandoori Lenoir 
(Barcelona, rhythm and blues)
Un	grup	que	va	del	blues	al	jazz	i	el	dixieland 
amb	molt,	molt,	de	rhythm and blues.

22.30 h
Concert: Esclat Gospel Singer
Va	néixer	l’any	2000	a	Manresa	i,	des	d’ales-
hores,	ha	tingut	una	vida	frenètica	plena	de	
concerts,	fonamentalment	de	gospel.	

ATENEU BARCELoNèS

21 h
Festival Àsia
Concert: Katy Evoghli (música iraniana)
Nascuda	a	l’Iran,	però	formada	en	conser-
vatoris	d’Europa,	aquesta	cantant	ofereix	
una	proposta	intimista	on	es	troben	els	sons	
tradicionals	i	les	melodies	de	l’Iran	d’avui.

PALAUET ALBÉNIz I JAR-
DINS DE JoAN MARAGALL

D’11 a 21 h
Jornada de portes obertes
Itinerari	pels	salons	nobles	i	les	cuines	del	
palauet	Albéniz,	amb	el	suport	d’un	fullet	
explicatiu.	Adaptat	per	a	persones	amb	
mobilitat	reduïda,	tret	del	pis	on	s’ubiquen	les	
cuines.

D’11 a 21 h
Jocs infantils
Activitats	per	a	nens	i	nenes	als	jardins	de	
Joan	Maragall,	amb	el	grup	Xarop	de	Canya.

12.15, 13.30, 17.30 i 18.45 h
Gromic i Truki Chan
Espectacles	de	màgia	i	humor

20 h
Concert: Barcelona Jazz Orquestra
Un	concert	de	jazz	als	jardins	posa	punt	final	
a	la	jornada	de	portes	obertes.

AVINGUDA DE LA REINA 
MARIA CRISTINA

19 h
Concert Cadena Ser: Lolita

20.30 h
Concert Cadena Ser: Gossos

21.30 h
Concert Cadena Ser: Lax’n’Busto

23.30 h
Festa Màxima

PoRTAL DE LA PAU

21 h
Havaneres: Barca de Mitjana 
(Premià de Mar, havaneres)
Un	grup	el	nom	del	qual	s’inspira	en	la	barca	
de	mitjana,	un	tipus	d’embarcació	que	es	
construïa	a	Premià.

22 h
Concert BAM : Safanòria xoca Brain 
Damage

24 h
Concert BAM
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PLAçA DE JoAN 
CoRoMINES

20.30 h
Concert BAM

22 h
Concert BAM: Toundra

23.30 h
Concert BAM

PLAçA DELS ÀNGELS

21.15 h
Concert BAM

22.45 h
Concert BAM: Jil Is Lucky

00.30 h
Concert BAM: Maika Makovski

FòRUM 

Escenari Auditori

22.30 h
Josele Santiago (Madrid, rock)
El	que	va	ser	la	veu	i	l’ànima	de	Los	Ene-
migos	va	començar	el	2004	una	nova	vida	
musical	en	solitari	i	ja	ha	produït	tres	treballs:	
Las golondrinas etcétera	(2004),	Garabatos 
(2006)	i	Loco encontrao (2008).

1.30 h
Rebeldes
Carlos	Segarra	i	els	seus	celebren	trenta	
anys	de	bon	rock-and-roll fet	a	Barcelona.	
Sonaran	els	temes	que	els	han	fet	imprescin-
dibles	en	la	història	musical	de	la	ciutat.

Escenari Esplanada MTV

21.30 h
Concert BAM: Vinila Von Bismark  
& The Lucky Dados

24 h
Concert BAM

3 h
Concert BAM

ElectroBAM

00.30 h
Concert BAM: Shuco Audiovisual  
Experiences

1.30 h
Concert BAM: dDamage

3 h
Concert BAM

FÀBRICA DAMM 

19.30 h
Concert BAM: Els Amics de les Arts

21 h
Concert BAM: OK Go

22.30 h
Concert BAM: Belle and Sebastian
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TEATRE GREC

(Per	a	més	informació,	vegeu	el	divendres	24)

Escenari

A partir de les 11 i 16 h
Projeccions Dakar Avui	

12 h
Djilandiang (Barcelona, dansa i música)
Aquest	grup	de	música	i	dansa	pren	el	
seu	nom	del	djilandiang,	un	instrument	de	
percussió	senegalès.	L’objectiu	del	grup	és	
transmetre	missatges	de	tolerància,	con-
vivència	i	pau	mitjançant	música	i	cançons	
tradicionals	africanes.

13.30 h
Anna Mbengue (Barcelona, dansa)
Una	artista	senegalesa	que	ha	estudiat	dansa	
africana,	contemporània	i	clàssica	i	que,	des	
de	fa	anys,	viu	a	Barcelona,	on	s’ha	dedicat	
a	compartir	la	seva	saviesa	coreogràfica	en	
tota	mena	de	cursos	i	tallers,	i	a	col·laborar	
amb	grups	com	la	Companyia	Elèctrica	
Dharma	o	la	Locomotora	Negra.	

17 h
Warm (Hipnotic Factory)

18.30 h
Cinema: african underground: 
democracy in dakar (2009)

20.15 h
Concert: Maestro 24 (Sabadell, hip-hop)
Aquests	tres	nois	i	el	DJ	que	els	acompanya	
viuen	a	Sabadell,	però	són	senegalesos	amb	
una	història	dura	que	passa	per	diferents	
centres	de	menors.	Les	seves	lletres	parlen	
de	la	immigració	i	de	la	vida	dels	joves.

21.30 h
Concert: Chronik 2H 
(Dakar, hip-hop / dance hall)
Són	molts	els	grups	de	Dakar	que	ara	mateix	
fan	hip-hop,	però	els	Chronik	2h	han	aconse-
guit	destacar	amb	una	proposta	personal	que	
barreja	el	hip-hop	i	el	dance hall.	La	imatge	
pura	d’una	Àfrica	oberta,	global	i	mestissa.	

23 h
Africa Dance Set (Dakar, fusió)
Música	dance	mesclada	amb	sons	ètnics	
i	fusionada	en	directe	amb	percussions.	Això	
és	Àfrica	Dance	Set,	el	fruit	de	barrejar	els	
talents	de	Pichideejay,	un	referent	de	la	mú-
sica	electrònica	de	ball,	i	d’Ibrahim	Seck,	un	
músic	de	Dakar.	Electrònica	amb	arrels.

Mirador

A partir de les 11 i 16.30 h 
Taller de percussió
Taller de dansa

Jardins

A partir de les 11 i 16.30 h 
Carrusel ecològic
Taller de wòlof 
Tallers d’elegància femenina 
Taller de trenes
Artistes de Dakar
Contes
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PARC DE LA CIUTADELLA 
- PARC DELS CREADoRS  
I DE LA DANSA

(Per	a	més	informació,	vegeu	el	divendres	24)

Espai Cascada

11.30, 13, 14.30 i 18 h
Anonima Teatro (França)
la route

12 i 17 h
Le Montreur (França)
le Ballet du montreur
	
13.30 i 21 h 
Voalá Project (Argentina)
voalá

19 h 
Carles Santos i Montse Colomé (Catalunya)
El cos de la tenora. tradició & Contempo-
raneïtat

Font

12 i 16.45 h
Struc (Catalunya)
Taller de globoflèxia

12, 13.30, 17 i 18.30 h
El retrete de Dorian Gray (Catalunya)
El método científico

Geologia

D’11.30 a 19 h
Civi-Civiac (Aragó)
Fira dels invents 

Hivernacle

D’11.30 a 21 h 
Antigua & Barbuda (Catalunya)

Escenari Til·lers

12.15 h 
AcroRollers (Dakar)

13 i 17.30 h
Tenane (Dakar, dansa)

13.45 i 16 h
Claire (Catalunya)
Barco de arena 

16.45 i 19 h
El Nota (Catalunya)
dimitri 

18.15 h
La Intrusa (Catalunya, dansa)
Staff Fragmento

20 h
Desfilada de moda (Dakar)

Umbracle

12.30 i 17.30 h
Cia. de Dansa Mar Gómez (Catalunya)
Heart wash (dios menguante)

Espai zoologia

D’11.30 a 20 h
Puck Cinema (Catalunya, cinema)

Espai menuts

A partir de les 11.30 h 
Activitats per a nens i nenes
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Espectacles itinerants

12, 14 i 18 h
Les Goulus (França)
les Horsemen

12 i 17 h
Laitrum (Catalunya)
Cíclic

13 i 19.45 h
Factoria Circular (Catalunya)
rodafonio

PARC DE LA CIUTADELLA 
- EL PARC DE LA LLUM

(Per	a	més	informació,	vegeu	el	dijous	23)

Itinerari pels espectacles 
de llum

21.45, 23, 00.15 i 1.30 h 
Cosmos (França) 
Festa mitològica 

Gandini Juggling (Regne Unit)
night Clubs + mozart Glow Clubs

Iliacan (Catalunya) 
il·luminats

Franc Aleu (Catalunya)
Splash!

Escenari Til·lers

23.15 h
Poetry Slam

00.30 h
Jordi Teixidor i Companyia Playmodes 
(Catalunya)
reflexus

Umbracle

A partir de les 21 h
Recreat (Catalunya) 
little tree

Espai zoologia i Geologia

A partir de les 21 h
Puck Cinema (Catalunya, cinema)

A partir de les 21 h
Tagtool

Hivernacle

A partir de les 21 h
Antigua & Barbuda (Catalunya)
El circo de las penas

CASTELL DE MoNTJUÏC

(Per	a	més	informació,	vegeu	el	divendres	24)

Fossat de Santa Eulàlia

A partir de les 11 h
Guixot de 8 (Catalunya)
Estàtues humanes

11.30 i 17 h
Capitán Maravilla Productions (Andalusia) 
mono a mono B

12.30, 17 i 19 h
Combinat de Circ 
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12.45 i 18.30 h
Les Vitaminés (Canadà)

13.45 h
Capitán Maravilla Productions (Andalusia)
Capitán maravilla

15 h
Always Drinking Marching Band (Barcelona) 
Bullangues

19.15 h
Nanny Cogorno (Argentina)
jujurujaja, el desastre continúa
	
20.30 h
Johan Wellton (Suècia)

21.30 h
Off Off (Suïssa)
orbite

Lluneta de Mar

D’11 a 19 h
Karroart (Catalunya)

12 h
Nanny Cogorno (Argentina)
jujurujaja, el desastre continúa

12.45 i 17.45 h
D’Irque & Fien (Bèlgica)
oh suivant!

Pati d’armes

14.30 h
Akirachan (Catalunya)

Jardins del Timbaler 
del Bruc

12, 13.30, 16.30, i 18.15 h
Titelles Vergés (Catalunya)
El retorn dels putxinel·lis

12.30 i 20.30 h
Atempo circ (Barcelona)
atempo

Fossat de Santa Elena - 
racó dels Titelles

11.30, 14, 16.30 i 19 h
Compagnie des Zonzons (França)

12, 13, 17 i 18 h
Eugenio Navarro (Catalunya) 
+ Libélula (Espanya)

12.30, 13.30, 17.30 i 18.30 h
Bruno Leone (Itàlia) 
+ Rod Burnett (Gran Bretanya) 

Trapezi - Fossat oest

12, 13.30 i 17 h
Estropicio (Catalunya)

12.30, 14 i 17.30 h
Toron Blues (França)
rouge 

13, 14.30 i 18 h
Kriskats (Alemanya)
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Racó Ponent

12, 13, 17 i 18 h
El cavaller Pep C. (Catalunya) 

Espai Menuts

D’11 a 19 h
Carrusel

D’11 a 19 h
Guixot de 8 (Catalunya)

Camí

12.30 i 18 h
Leandre (Barcelona)
Chez leandre

Espectacles itinerants

11.30 i 18 h
Always Drinking Marching Band 
(Barcelona)

CANòDRoM

20 h 
Always Drinking Marching Band + 
Artristras 
Pandora
Una	banda	de	música	de	carrer	que	combina	
el	bon	ritme	i	el	bon	humor	s’encarregarà	
d’escalfar	l’ambient	abans	que	comenci	Pan-
dora,	un	espectacle	de	la	companyia	Artris-
tras.	Voleu	conèixer	els	mals	i	els	monstres	
que	s’amagaven	dins	la	mítica	caixa?

PLATJA DE LA NoVA  
ICÀRIA

De 9.30 a 18 h
Vòlei al sol

BANyS DE SANT SEBASTIÀ

De 9.30 a 12.30 h
Trofeu Festes de la Mercè de Waterpolo
(pl.	del	Mar,	1)

PLATJA DE LA BARCELo-
NETA (ESPIGó DEL GAS)

22 h 
XIII Festival Pirotècnic Internacional
Pirofantasia	(València)

ALLADA-VERMELL

11-19 h 
Populart: 6è Festival de titelles al carrer
Actuacions	i	tallers	de	titelles	al	carrer	
d’Allada-Vermell,	per	a	nens	i	nenes	de	fins	a	
12	anys.

L’AUDIToRI

12 h 
Concert de la Banda Municipal 
de Barcelona
Salvador	Brotons	dirigeix	un	concert	de	la	
Mercè	a	la	Sala	1	de	l’Auditori.	El	concert	és	
gratuït	però	cal	recollir-ne	les	invitacions	a	les	
taquilles	de	L’Auditori	(Lepant,	150).
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Arxiu Fotogràfic de Barcelona 

De 10 a 19 h
“Eugeni Forcano. La meva Barcelona”
(pl.	de	Pons	i	Clerch,	2,	2n	pis)

Barnacentre

Dibuixem la Mercè
(av.	del	Portal	de	l’Àngel,	4,	2n	pis)

CaixaForum

De 10 a 20 h
Activitats familiars
(av.	de	Francesc	Ferrer	i	Guàrdia,	6-8)

13 h
a dues bandes
(av.	de	Francesc	Ferrer	i	Guàrdia,	6-8)

18 i 19 h
a tres! Música per a trio de clarinets
(av.	de	Francesc	Ferrer	i	Guàrdia,	6-8)

Castell de Montjuïc

Tot el dia
“Barcelona té castell”
(ctra.	de	Montjuïc,	66)

D’11 a 18 h
Dóna una oportunitat a la pau!
(ctra.	de	Montjuïc,	66)

Moll de la Fusta

De 12 a 22 h
XXX Mostra de Vins i Caves de Catalunya 

La Foixarda

17 h
Rugbi Classic Tour 
Partit	entre	la	selecció	Catalana	i	la	selecció	
de	França	Classic	(av.	dels	Muntanyans,	1).

MACBA

De 10 a 14 h i de 16 a 20 h
Festival Àsia: Cal·ligrafies inventades
Petits	i	grans	podran	observar	les	obres	de	
l’exposició	“Paral·lel	Benet	Rossell”	i	ex-
perimentar	noves	cal·ligrafies	amb	estris	i	
suports	diversos	(pl.	dels	Àngels,	1).

Museu Frederic Marès 

De 10 a 22 h
Portes obertes
Visita	al	pati	del	museu	(tancat	per	obres)	
(pl.	de	Sant	Iu,	5-6).	

Museu Marítim

De 10 a 20 h
Portes obertes a les exposicions
“Pintura	russa	del	segle	xx”,	“Escoles	d’altres	
mons”	i	“El	Marítim	entre	bombes”	(av.	de	les	
Drassanes,	s/n).

Platja de la Barceloneta

De 10 a 14 h
Rugbi a la platja
Partits	de	competició	i	escola	de	rugbi
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PLAçA DE SANT JAUME

10.30 h
Matinada de Falcons

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

17.30 h
Cloenda del MercèDansa

18.45 h
Galop de la Mercè

19.15 h
Cercavila commemorativa de l’Any Geganter

20.45, 21.15, 22 i 22.30 h
Espectacle de projeccions 
la façana encantada

PALAU DE LA VIRREINA

11.30 h
Cercavila de Castellers
Recorregut:	la	Rambla,	Ferran	i	pl.	de	Sant	
Jaume	(12	h).

20.45 h
Contradansa dels Gegants de Barcelona

AVINGUDA  
DE LA CATEDRAL

10.30 h
Actuació i cercavila dels Falcons
Recorregut:	av.	Catedral,	pl.	Nova,	Bisbe	
i	pl.	de	Sant	Jaume.

11 h
Concurs de Colles Sardanistes

13 h
Ballada de Sardanes de la Unió de Colles 
Sardanistes

RAMBLA DEL RAVAL

18 h
Commemoració de l’Any Geganter
Cercavila	de	gegants	amb	la	participació	
de	totes	les	entitats	federatives	del	món	
geganter.	Recorregut:	rbla.	del	Raval,	Carme,	
la	Rambla,	Ferran	i	pl.	de	Sant	Jaume.

PLAçA DEL REI

11 h
MercèDansa: del Francolí, al Llobregat

18 h
Concert Coral
Amb	la	Federació	de	Cors	de	Clavé:	Cors	
d’Homes	del	Barcelonès,	Coral	Esperança	
d’Arenys	de	Mar	i	Canta	Canta	de	Perpinyà.

20.15 h
La Tornada Final dels Gegants de la Ciutat
Recorregut:	pl.	Rei,	Pietat,	del	Bisbe,	pl.	
Nova,	del	Pi,	pl.	del	Pi,	Cardenal	Casañas,	
ptge.	Amadeu	Bagues,	La	Rambla,	Virreina.

20.30 h
Concert Chopin
Els	músics	de	l’ESMUC	interpreten	obres	
d’aquest	compositor	en	clau	de	jazz.	Ho	
organitza	el	Consolat	de	Polònia.

Diumenge 26
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PLAçA DE CATALUNyA - 
MoSTRA D’ASSoCIACIoNS

D’11 a 19 h
Mostra d’Associacions

Àrea Auditori

11-19 h 
Barcelona, drassanes per Àfrica
Associació	SDRCA	(Societat	per	a	la	Difusió	
de	les	Realitats	Culturals	Africanes)

11-19 h
Juga pels teus drets
UNICEF

Àrea de la Creu Roja

11-19 h 
Tallers infantils de medi ambient
	
Àrea Centre Plaça

11-14 h 
Observació del Sol 
ASTER,	Agrupació	Astronòmica	de	Barcelona

17-19 h
Comparteix la vida amb el trànsit
Stop	Accidentes

17-19 h
Tallers en família
Amics	de	TITEREARTE	i	la	Formiga	
Martinenca

17-19 h
¿Qué palabras cultivar para un mundo 
mejor?
Logosofia

Àrea Laterals Plaça

11-19 h
Reiki solidari: font gratuïta de benestar 
social
Integra	Reiki	-	Voluntariosreikibarcelona

11-13 h 
Taller de participació ciutadana 
en el disseny de l’espai públic
Arquitectes	sense	Fronteres

11-14 h 
Dibuixa la teva Mercè
Avis-néts.com	(avis	acollidors)

11-14 h
Taller dels objectius del mil·lenni
Taller	sobre	la	lluita	contra	la	pobresa.	
Intermón-Oxfam

11-14 h 
Exposició itinerari “Obre els ulls”
SOS	Racisme-Catalunya

12-13 h 
respira a tot pulmó
Associació	A	tot	pulmó

18-19 h
l’alia mondo
Associació	de	Músics	del	Centre	Garcilaso	
(GAM)

Àrea Fonts

11-14 h
Gimcana Aventura i Esport
Ayudando	a	Ayudar.org	i	Junior	Family	Kids.
com

Diumenge 26
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Àrea Monument Macià

12-13 h
Special Hockey
Exhibició	d’aquest	esport	a	càrrec	de	
La	Tutela,	Fundació	Privada	Catalana	Tutelar	
de	Discapacitats	Psíquics.

Auditori

11 h 
realitats paral·leles
Fundació	Catalana	Síndrome	de	Down

12 h 
Història de la prevenció del viH 
La	prevenció	de	la	malaltia,	a	partir	de	les	
campanyes	audiovisuals.	Sida	Studi

13 h 
Xerrada
“Santa	Cruz,	la	Bolivia	Moderna,	per	un	
desenvolupament	sostenible”,	a	càrrec	
d’Espíritu	de	Santa	Cruz	de	la	Sierra.

13.30 h 
nos (nosotros)
Projecció	d’aquest	film,	a	càrrec	de	l’Associ-
ació	SDRCA	(Societat	per	a	la	Difusió	de	les	
Realitats	Culturals	Africanes).

16.30 h
Barcelona deMostra 15 anys: projecció
Documental	sobre	la	Mostra	d’Associacions

17 h
Xerrada
“El	que	el	temps	ens	demana...	Transformaci-
ons”,	a	càrrec	de	Brahma	Kumaris.

18 h
Joc infantil sobre els objectius del mil·lenni
Sonrisas	de	Bombay

Envelat d’activitats

10.30 h
Recital de poesia
Amanecer Literario,	a	càrrec	del	Círculo	
de	Castilla	y	León.

11.30 h
miscelánea Catalana-Boliviana
Ballet	Boliviano	Tinkuna

12 h 
melina maia. dansa oriental
Ritme	oriental,	a	càrrec	de	l’Asociación
Sociocultural	La	Indomable.

12.30 h
Contes d’arreu del món
Vida	y	Libertad

13 h
Barcelona deMostra 15 anys: ball-vermut
Amb	l’Orquestrina	La	Mundial

17 h
Big Band Sants-montjuïc
Associació	Cultural	Salvem	la	Música

17.30 h
Difusió de la cultura marroquina
Federació	d’Entitats	Culturals	Catalanes	
d’Origen	Marroquí	(FECCOM)

18 h 
tangos
Concert	de	Cecilia	Ledesma	i	Jorge	Blengini	

18.30 h
Samantha de Siena
Proveïment	Cultural	El	Colmado
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Escenari

11 h
1, 2, 3, ballem al carrer 
Coordinadora	de	Dansa	i	Arts	Escèniques

11.30 h
Mostra de dansa tradicional catalana
Esbart	Bàrkeno

12 h
Ballet
Fragments	del	ballet	Arrels,	a	càrrec	del	Petit	
Ballet	de	Barcelona.

12.30 h
aires de Ses illes
Associació	Cultural	Va	de	Bot!

13 h
realitats paral·leles
Fundació	Catalana	Síndrome	de	Down

13.30 h
mediterrani
Esbart	Folklòric	d’Horta

19.30 h
Barcelona deMostra 15 anys: cloenda de la 
XV Mostra d’Associacions
Inclou	l’actuació	de	Mag	Lari;	l’acte	d’home-
natge	a	la	Creu	Roja	en	el	seu	150è	aniversari	
i	l’actuació	del	Cor	Jove	de	l’Orfeó	Català.

LA FoIxARDA

(Per	a	més	informació,	vegeu	el	divendres	24)

12 h
Carrusel de la Unitat Muntada de la Guàr-
dia Urbana 
(av.	dels	Muntanyans,	1)

AVINGUDA DE LA REINA 
MARIA CRISTINA

22 h
Piromusical
L’espectacle	que	marca	oficialment	el	final	
de	la	festa	major	de	Barcelona	té	com	a	
protagonistes	alguns	dels	temes	musicals	
més	coneguts,	que	han	estat	versionats	
repetidament	i	que,	en	veus	de	cantants	i	
músics	diferents	dels	originals,	han	pres	una	
vida	nova.	Un	espectacle	de	llum,	foc	i	color	
per	cantar	mirant	el	cel.	

PLAçA DE JoAN CoRoMINES 
PLAçA DELS ÀNGELS - 
MACBA CCCB (FESTIVAL 
ÀSIA)

D’11 a 24 h
Àsia Emocions
Propostes	per	a	nens	i	adults:	contes	als	
Templets	de	l’Oralitat;	sorpreses	i	música	per	
a	nadons;	jocs	d’Àsia	a	la	Plaça	dels	Jocs;	
moda	a	la	Passarel·la	dels	Vestits...	

D’11 a 14 h i de 16 a 20 h
Cal·ligrafies inventades
Amb	cal·lígrafs	asiàtics	i	l’artista	multidiscipli-
nari	Benet	Rossell.	

11 i 17 h
Krump
Grup	de	joves	barcelonins	que	practiquen	
aquest	ball,	procedent	del	break dance	filipí.		
	
12 h
Concert: Leonard Eto (Japó, percussió) 
Un	intèrpret	japonès	que	utilitza	el	taiko,	un	
instrument	de	percussió,	per	produir	uns	
sons	avantguardistes	i	innovadors.
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13.30 h
Concert: Altai Khairkhan (Mongòlia, folk) 
Música	tradicional	que	vol	transmetre	els	
valors	i	la	cultura	del	país.	

18 h
Concert: Abrar-ul-Haq (Pakistan, pop)
Tot	un	mite	del	bhangra,	el	pop	i	el	folk	
pakistanesos.	

20 h 
Indian Punjabi Bhangra Group 
(Barcelona, dansa i música bhangra)
Composicions	del	Punjab,	barrejades	amb	
ritmes	actuals.

20 h
Cinema: Batanes (Filipines, 2007)
Un	drama	romàntic	d’Adolfo	Alix	Jr.	
i	John	David	Hukorn.	

22 h
Cinema: adrift (Vietnam, 2009)
Un	film	del	director	Chuyeên	Bui	Thac	sobre	
una	jove	parella	de	Hanoi.	

TEATRE GREC

(Per	a	més	informació,	vegeu	el	divendres	24)

Escenari

A partir de les 11 i les 16 h
Projeccions Dakar Avui	

12 h
Sengane (Barcelona, dansa i percussió 
africana)
Percussionistes	senegalesos	i	catalans	
formen	part	d’un	col·lectiu	de	ballarins	que	
toquen	tambors	sabar,	típics	de	Dakar.

13.30 h
Ntapkeu de bafia (Barcelona dansa i per-
cussió africana)
Ballarins	i	percussionistes	de	Barcelona	inter-
preten	una	coreografia	del	senegalès	Amede.

17 h
Warm (Hipnotic Factory)

18.30 h
Sunu gal (Barcelona, percussió)
Un	espectacle	de	música	tradicional	africana	
basat	en	la	percussió.	

19.30 h
Camut Band (Barcelona dansa i percussió)

Mirador

A partir de les 11 i 16.30 h 
Taller de percussió
Taller de dansa

Jardins

A partir de les 11 i 16.30 h 
Carrusel ecològic
Taller de wòlof 
Tallers d’elegància femenina 
Taller de trenes
Artistes de Dakar
Contes

20.30 h
Festa sabar
Al	voltant	del sabar,	instrument	típic	de	Da-
kar,	s’organitzen	unes	festes	on	la	percussió		
i	el	ball	són	els	protagonistes.	
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PARC DE LA CIUTADELLA 
- EL PARC DELS 
CREADoRS I DE LA DANSA

(Per	a	més	informació,	vegeu	el	divendres	24)

Espai Cascada

11.30, 13, 14.30 i 18 h
Anonima Teatro (França)
la route

12 i 17 h
Le Montreur (França)
le Ballet du montreur
	
13.30 i 21 h 
Voalá Project (Argentina)
voalá

19 h 
Carles Santos i Montse Colomé (Catalunya)
El cos de la tenora. tradició & 
Contemporaneïtat

Font

12 i 16.45 h
Struc (Catalunya)
Taller de globoflèxia

12, 13.30, 17 i 18.30 h
El retrete de Dorian Gray (Catalunya)
El método científico

Geologia

D’11.30 a 19 h
Civi-Civiac (Aragó)
Fira dels invents 

Hivernacle

D’11.30 a 21 h 
Antigua & Barbuda (Catalunya)

Escenari Til·lers

12.15 h 
AcroRollers (Dakar)

13 i 17.30 h
Tenane (Dakar, dansa)

13.45 i 16 h
Claire (Catalunya)
Barco de arena 

16.45 i 19 h
El Nota (Catalunya)
dimitri 

18.15 h
La Intrusa (Catalunya, dansa)
Staff Fragmento

20 h
Desfilada de moda (Dakar)

Umbracle

12.30 i 17.30 h
Cia. de Dansa Mar Gómez (Catalunya)
Heart wash (dios menguante)

Espai zoologia

D’11.30 a 20 h
Puck Cinema (Catalunya, cinema)

Espai menuts

A partir de les 11.30 h 
Activitats per a nens i nenes
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Espectacles itinerants

12, 14 i 1i8 h
Les Goulus (França)
les Horsemen

12 i 17 h
Laitrum (Catalunya)
Cíclic

13 i 19.45 h
Factoria Circular (Catalunya)
rodafonio

PARC DE LA CIUTADELLA 
- EL PARC DE LA LLUM

(Per	a	més	informació,	vegeu	el	dijous	23)

Itinerari pels espectacles 
de llum

21.45, 23, 00.15 i 1.30 h 
Cosmos (França) 
Festa mitològica 

Gandini Juggling (Regne Unit)
night Clubs + mozart Glow Clubs

Iliacan (Catalunya) 
il·luminats

Franc Aleu (Catalunya)
Splash!

Umbracle

A partir de les 21 h
Recreat (Catalunya) 
little tree

Escenari Til·lers

23.15 h
Poetry Slam

00.30 h
Jordi Teixidor i Companyia Playmodes 
(Catalunya)
reflexus

Espai zoologia i Geologia

A partir de les 21 h
Puck Cinema (Catalunya, cinema)

A partir de les 21 h
Tagtool

Hivernacle

A partir de les 21 h
Antigua & Barbuda (Catalunya)
El circo de las penas

CASTELL DE MoNTJUÏC

(Per	a	més	informació,	vegeu	el	divendres	24)

Fossat de Santa Eulàlia

A partir de les 11 h
Guixot de 8 (Catalunya)
Estàtues humanes

11.30 i 17 h
Capitán Maravilla Productions (Andalusia) 
mono a mono B

12.30, 17 i 19 h
Combinat de Circ 
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12.45 i 18.30 h
Les Vitaminés (Canadà)

13.45 h
Capitán Maravilla Productions (Andalusia)
Capitán maravilla

15 h
Always Drinking Marching Band (Barcelona) 
Bullangues

19.15 h
Nanny Cogorno (Argentina)
jujurujaja, el desastre continúa
	
20.30 h
Johan Wellton (Suècia)

21.30 h
Off Off (Suïssa)
orbite

Lluneta de Mar

D’11 a 19 h
Karroart (Catalunya)

12 h
Nanny Cogorno (Argentina)
jujurujaja, el desastre continúa

12.45 i 17.45 h
D’Irque & Fien (Bèlgica)
oh suivant!

Pati d’armes

11 h
Concert: Banda Municipal de Barcelona 
(Catalunya)

14.30 h
Akirachan (Catalunya) 

Racó Ponent

12, 13, 17 i 18 h
El cavaller Pep C. (Catalunya) 

Jardins del Timbaler 
del Bruc

12, 13.30, 16.30, i 18.15 h
Titelles Vergés (Catalunya)
El retorn dels putxinel·lis

12.30 i 20.30 h
Atempo circ (Barcelona)
atempo

Fossat de Santa Elena - 
racó dels titelles

11.30, 14, 16.30 i 19 h
Compagnie des Zonzons (França)

12, 13, 17 i 18 h
Eugenio Navarro (Catalunya) + Libélula 
(Espanya)

12.30, 13.30, 17.30 i 18.30 h
Bruno Leone (Itàlia) + Rod Burnett (Gran 
Bretanya) 

Trapezi - Fossat oest

12, 13.30 i 17 h
Estropicio (Catalunya)

12.30, 14 i 17.30 h
Toron Blues (França)
rouge
 
13, 14.30 i 18 h
Kriskats (Alemanya)
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Espai Menuts

D’11 a 19 h
Carrusel

D’11 a 19 h
Guixot de 8 (Catalunya)

Camí

12.30 i 18 h
Leandre (Barcelona)
Chez leandre

Espectacles itinerants

11.30 i 18 h
Always Drinking Marching Band 
(Barcelona)

PoRT VELL

De 10 a 13.30 h 
Travessia Nedant al Port de Barcelona

PLATJA DE LA NoVA  
ICÀRIA

De 9.30 a 18 h
Vòlei al sol

ALTRES ESPAIS

Barnacentre

Dibuixem la Mercè
(av.	del	Portal	de	l’Àngel,	4,	2n	pis)	

Arxiu Fotogràfic de Barcelona

De 10 a 19 h
“Eugeni Forcano. La meva Barcelona”
(pl.	de	Pons	i	Clerch,	2,	2n	pis)

CaixaForum

De 10 a 20 h
Activitats familiars
(av.	de	Francesc	Ferrer	i	Guàrdia,	6-8)

13 h
a dues bandes
(av.	de	Francesc	Ferrer	i	Guàrdia,	6-8)

Castell de Montjuïc

Tot el dia
“Barcelona té castell”
Dóna una oportunitat a la pau!
(ctra.	de	Montjuïc,	66)

Museu Frederic Marès 

De 10 a 22 h
Portes obertes
(pl.	de	Sant	Iu,	5-6)

Museu Marítim

De 10 a 20 h
Portes obertes a les exposicions
(av.	de	les	Drassanes,	s/n)

Moll de la Fusta

De 12 a 22 h
XXX Mostra de Vins i Caves de Catalunya 
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PLATGES DEL FRoNT  
MARÍTIM DE BARCELoNA

De 14 a 18.30 h
Festa al Cel
Segona	jornada	de	la	gran	cita	dels	barcelo-
nins	amb	l’aeronàutica,	en	què	avions	civils	i	
militars	procedents	de	diferents	països	i	de	
diverses	etapes	de	la	història	de	l’aviació	sol-
caran	els	cels	de	la	ciutat.	Atenció	als	espec-
tacles	d’habilitat	acrobàtica	que	ofereixen	els	
experimentats	pilots.	Aquesta	festa	disposa	
del	suport	de	l’Exèrcit	de	l’Aire	i	d’AENA.	

PLATGES DEL FRoNT  
MARÍTIM DE BARCELoNA

De 14 a 18.30 h
Festa al Cel
La	gran	festa	de	l’aviació	arriba	a	l’edició	
número	19,	organitzada	per	l’Ajuntament	de	
Barcelona	i	amb	la	coordinació	tècnica	de	
l’Aeroclub	Barcelona-Sabadell.	La	celebració	
inclou	exhibicions	aèries	que	es	podran	ob-
servar	des	de	les	platges	de	la	ciutat,	en	les	
quals	participaran	des	de	la	Patrulla	Àguila	de	
l’Exèrcit	de	l’Aire	(que	celebra	el	25è	aniver-
sari)	fins	als	Alphajet	francesos,	les	aeronaus	
dels	Bombers	de	la	Generalitat,	avions	F18	de	
la	base	aèria	de	Saragossa	o	avions	d’època	
de	la	Fundació	Parc	Aeronàutic	de	Catalunya,	
entre	molts	altres.	

PARC DE RECERCA BIoMè-
DICA DE BARCELoNA

De 10 a 18 h
Portes obertes
Tallers,	experiments,	visites	guiades,	exposi-
cions	multimèdia...	Veniu	a	descobrir	un	dels	
millors	equipaments	científics	de	la	ciutat	i	
veieu	com	en	pot	ser,	de	divertida,	la	ciència!	
(Dr.	Aiguader,	88).

Dissabte 2 Diumenge 3

Veniu en transport 
públic

Si	agafeu	el	cotxe,	acabareu	
donant	voltes	sense	saber	on	
aparcar	així	que...	és	millor	que	
vingueu	a	la	festa	amb	transport	
públic.	Si	teniu	cap	dubte,	con-
sulteu	el	web	de	la	Mercè:	www.
bcn.cat/merce o	www.tmb.cat,	hi	
trobareu	informació	sobre	quina	
és	la	millor	manera	d’arribar	a	tot	
arreu.
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PATROCINADOR OFICIAL BWRC

PROVEïDOR OFICIAL

EMPRESES PATROCINADORES
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PATROCINADOR PRINCIPAL

EMPRESES PATROCINADORES

MITJANS DE COMUNICACIÓ PATROCINADORS MITJÀ DE COMUNICACIÓ ASSOCIAT

MITJANS DE COMUNICACIÓ COL·LABORADORS

COL·LABORADORS
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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	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	Professionals	de	la	dansa
	 de	Catalunya	(APdC)
•	Associació	de	Professionals	del	Circ	
	 de	Catalunya
•	Associació	Professional	de	Teatre	per	a	

Tots	els	Públics
•	Associació	d’Empreses	de	Teatre	
	 de	Catalunya	(ADETCA)
•	Centre	Artesà	Tradicionarius
•	Col·lectiu	d’Establiments	d’Allada	Vermell
•	Colles	de	Bastoners	i	Balls	de	Bastons
	 de	Barcelona
•	Colles	de	Trabucaires	de	Barcelona
•	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
•	Falcons	de	Barcelona

•	Federació	Catalana	d’Entitats	Corals
•	Federació	de	Colles	Sardanistes	de	Barce-

lona
•	Federació	de	Cors	de	Clavé	de	Catalunya
•	Gran	Casino	de	Barcelona
•	Harlem	Jazz	Club
•	Institut	Català	de	la	Vinya	i	el	Vi	(INCAVI)
•	Mercat	del	Raval
•	Obra	Sardanista	Violetes	del	Bosc
•	Pirotècnia	Igual
•	UBAE
•	Unió	de	Colles	Sardanistes	de	Catalunya

organismes públics  
i institucions

•	Agència	de	Salut	Pública
•	Casa	Àsia
•	Casa	Àfrica
•	Capitania	Marítima	de	Barcelona
•	Centre	de	Cultura	Contemporània	
	 de	Barcelona
•	Consolat	General	de	la	República	del	

Senegal
•	Consorci	El	Far
•	CosmoCaixa
•	Generalitat	de	Catalunya	(Departament
	 de	la	Presidència	i	Departament	d’Interior,	

Relacions	Institucionals	i	Participació)
•	Inspección	General	del	Ejército
•	Museu	d’Art	Contemporani	de	Barcelona
•	Port	Autònom	de	Barcelona/Port	2000
•	Subdelegació	del	Govern	a	Barcelona
•	Parc	de	Recerca	Biomèdica

L’EqUIP DE LA MERCè 10

El	conjunt	d’activitats	de	la	Mercè	representa	un	gran	esforç	col·lectiu,	organitzat	per	l’Ajun-
tament	de	Barcelona	amb	les	entitats	de	la	ciutat.	L’Institut	de	Cultura	de	Barcelona	s’encar-
rega	de	coordinar	els	esforços	dels	diferents	col·lectius	que	intervenen	en	la	Festa.
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Serveis i organismes 
municipals

•	B:SM
•	Castell	de	Montjuïc	
•	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	Disca-

pacitat
•	Institut	Municipal	del	Paisatge	Urbà
•	Transports	Metropolitans	de	Barcelona

Ajuntament 
de Barcelona Institut 
de Cultura

Consell	d’Administració:
Presidenta
Immaculada Moraleda i Pérez
Vicepresidenta
Montserrat Ballarín i Espuña
Vocals
Jaume Ciurana i Llevadot
Ángeles Esteller Ruedas
Ricard Gomà i Carmona
Antoni Monegal Broncós
David Albet i Sunyer
Josep M. Montaner i Martorell
Flàvia Company i Navau
Maria del Mar Dierssen i Soto
Daniel Giralt-Miracle
Pius Alibek
Carmen Cazalla Ocaña
Josep Sánchez i Baró

Delegat	de	Cultura	i	vocal	del	Consell
d’Administració
Jordi Martí i Grau
Gerent	de	l’Institut
Marta Clari i Padròs
Secretària	delegada
Montserrat Oriol i Bellot
Assistents	permanents
Pilar Solans i Huguet
Marc Murtra i Millar
Directora	de	Programes
Rosa Mach i Farràs
Directora	de	Recursos
Margarita Tossas i Marqués
Directora	de	Relacions	Externes	i	Innovació
Pilar Roca i Viola
Cap	de	Comunicació	i	Màrqueting
Elena Navarro i Delgado
Cap	de	Patrocini
Judith Aviñó i Vidal
Cap	de	Premsa
Álvaro López i Muñoz
I	els	departaments	de	Serveis	Jurídics,	
Producció,	Premsa,	Patrocini,	Patrimoni,	
Comunicació	i	Màrqueting,	Administració	
Econòmica	i	Recursos	Humans	de	l’Institut	
de	Cultura	de	Barcelona



120

Mercè 2010:
Cap	de	Festes	i	Tradicions
Marta Almirall i Elizalde

Equip	del	Departament	de	Festes	i	Tradicions
Joan Manel Camps i Jaraba
Anna Faura i Mir
Arantxa Garcia-Terente
Dolors González i Muñoz
Mireia Llunell i Arasa
Soco Martínez García
Modes Roda i Creus
Maribel Sarasa Díaz
Direcció	artística	Música	Mercè
Jordi Turtós i Orbañanos
Direcció	artística	BAM
Albert Juncosa del Llano
Direcció	Actes	Tradicionals
Xavier Cordomí i Fernández

Ho	edita:	Ajuntament de Barcelona
Cartell:	Claret Serrahima, Cla-se
Fotografies:	Fotomercè 09, 
Mariano Herrera i Frederic Roig
Fotografia	de	Joan	Margarit:	Carlos Pérez 
Siquier
Redacció:	Xavier Muniesa i Calderó
Correcció	de	textos:	Solució de Continuïtat

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.
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MÉS INFORMACIÓ

www.bcn.cat/merce
www.bcn.cat/canalcultura

PER TELÈFON
010 Barcelona Informació: les 24 hores del dia
(0,46 €, establiment de trucada; 0,06 €, minut tarifat per segons, IVA inclòs)

       Consultes, enviant un missatge curt al tel. 93 486 00 98

A TRAVÉS DEL MÒBIL
Alertes al mòbil:
Enviant l’SMS següent al número 217010: “ALTAMERCE10”, per rebre 
SMS amb avisos sobre el programa i informació d’última hora. Troba-
reu tota la informació sobre la Mercè al mòbil a  
www.bcn.cat/merce.

Per tenir el programa d’activitats al mòbil, teniu dues possibilitats:
1. Enviar un SMS al 217010 amb el missatge MERCE per descarregar-
vos tot el programa de la Mercè. 
2. Enviar un SMS al 217010 amb el missatge BAM per rebre el progra-
ma del festival de música BAM o amb el missatge MAC per rebre el 
programa del festival Mercè Arts de Carrer.
(Cost del missatge d’activació: 0,15 €. Recepció de les alertes SMS: gratuïta)

A LES OFICINES D’INFORMACIÓ
- Tiquet Rambles del Palau de la Virreina
 (la Rambla, 99), de 10 a 20.30 h
- OAC 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

PATROCINADOR PRINCIPAL DE LA MERCÈ 2010

PATROCINADOR PRINCIPAL DE LA  
BARCELONA WORLD RACE CULTURAMITJÀ DE COMUNICACIÓ PATROCINADOR


