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Esteu tots convidats a celebrar la Festa Major de
Barcelona, una festa que és l’expressió de les
tradicions d’un poble i, alhora, del seu esperit
avantguardista, el seu talent i la seva voluntat
de reinventar-se cada dia. Perquè, enguany més
que mai, la Mercè serà un gran aparador de la
creativitat i la capacitat d’innovar del nostre país.
Castellers, gegants i capgrossos, colles de diables i col·lectius de cultura popular de tota mena
estan a punt per omplir els carrers només que
soni el Toc d’inici. Els veureu mantenint viva una
flama que fa molt de temps que crema i que,
des de fa uns anys, comparteix protagonisme
amb els focus de la modernitat: aquells que
il·luminen edificis singulars en delicats espectacles de llum.
Ara aquests focus apunten a un dels monuments que s’han convertit en símbol de Barcelona: la Sagrada Família. Possiblement no
hi ha cap altra imatge que conjumini millor els
conceptes de tradició i avantguarda que l’obra
de Gaudí transformada per obra i gràcia d’uns
creadors vinguts de Mont-real, la ciutat convidada d’aquesta Mercè.
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Enguany, el parc de la Ciutadella i el castell de Montjuïc seran un mirall que reflectirà
l’efervescència singular que viu el món del circ,
la dansa o les arts de carrer a casa nostra. I a
molts escenaris repartits per la ciutat, de la
plaça de Sant Jaume al parc del Fòrum, sonaran
els ritmes més nous d’una música feta a Catalunya i que no té res a envejar a les escenes més
innovadores d’Europa.
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Barcelonins, barcelonines,

MERCÈ 2012

Xavier Trias
Alcalde de Barcelona

A tot arreu veureu aquests dies les mostres més
noves d’un talent que neix a Catalunya, però que
té una forta vocació de viatjar a altres països i
esdevenir així ambaixador de la nostra cultura.
Perquè la festa de Barcelona vol projectar al
món la imatge d’una ciutat i un país que, en moments difícils, demostren les seves capacitats i
les seves possibilitats de futur.
La Mercè és més que una festa: és un viatge que
arrenca en el nostre passat i ens projecta cap a
un demà fet del talent, les capacitats i l’esforç
de tot un poble.
Sigueu tots benvinguts.
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JAUME
PLENSA

BARCELONA
ÉS UN
SOMNI FET
DE SOMNIS
Barcelona és un desig, una idea.
M’agrada imaginar la ciutat com un lloc de fusió i d’intercanvi
entre gent de tot arreu: cultures, races i tradicions fonent-se
en un sol cos que batega i respira amb el mar.
Llengües i alfabets abraçant-se i barrejant-se tot creant
un teixit ple de finestres que miren al futur.
La veu de la gent és la veritable arquitectura
on vivim i estimem.
Paraules, veus, lletres, somnis.
Barcelona és una veu feta de veus.
Barcelona és un somni fet de somnis.
JAUME PLENSA
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Ha estat guardonat amb premis tan destacats
com la Medaille des Chevaliers des Arts et Lettres del Ministeri de Cultura (França, 1993), el
Premi de la Fondation Atelier Calder a Saché
(França, 1996), el Premi Nacional de Cultura de la
Generalitat en la categoria d’arts plàstiques (Barcelona, 1997) i el Mash Award for Public Sculpture (Londres, 2009) entre d’altres. A més, el 2005
va ser investit doctor honoris causa per la School
of the Art Institute de la Universitat de Chicago.
La seva obra escultòrica ha passat per diverses
etapes. El 1986 va començar una sèrie de peces
en ferro fos, i després hi va incorporar llum, textos
en relleu, etc. Recentment ha treballat amb resina
sintètica, vidre fos, alabastre, plàstic, llum, vídeo i
so. També ha produït obra en paper i obra gràfica,
i ha col·laborat en projectes de teatre i òpera dissenyant escenografies i vestuari.
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Trobareu les seves escultures en espais públics
de tot el món: des de Catalunya, Espanya, França
o Anglaterra al Japó, Corea, Alemanya, Canadà o
els EUA. Un dels seus projectes més brillants ha
estat The Crown Fountain, al Millennium Park de
Chicago. El 2005 va realitzar Breathing per a la
nova seu de la cadena BBC, a Londres, i en anys
posteriors ha creat obres per a ciutats tan diverses com Niça, Saragossa, Liverpool, l’emirat de
Dubai, Ogijima, Salzburg, Houston, Göteborg o
Nova York. Actualment treballa en dos projectes,
un per a la ciutat de Calgary i un altre per a Bamberg, a Alemanya.
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Des que el 1980 va fer la primera exposició individual a Barcelona, Jaume Plensa ha viscut i treballat a Alemanya, Bèlgica, Anglaterra, França i els
EUA. Actualment viu entre Barcelona i París, ciutat on ha estat professor de l’École Nationale des
Beaux-Arts, i col·labora com a professor convidat
a The School of the Art Institute de Chicago.

La seva obra s’ha pogut veure a les galeries i els
museus de més prestigi d’Europa, els EUA i el
Japó. Aviat exposarà a la Biennal de Shanghai i
a Rio de Janeiro. A més, prepara una exposició
personal a l’EMMA - Espoo Museum of Modern
Art, d’Espoon Kaupunki, a Finlàndia.
Exposa regularmente les seves obres a la Galerie
Lelong de París, la Galerie Lelong de Nova York, i
a la Richard Gray Gallery de Chicago i Nova York.
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Lluís
Torner
i Sabata
Explorador
de la llum
El fundador i director de l’Institut de Ciències
Fotòniques, que atreu a Barcelona talents científics
d’arreu del món, és l’encarregat de pronunciar
el pregó que obre la Mercè 2012.

Programa 15x21 Merce2012 6set.indd 6

07/09/12 11:49

No és gens estrany, doncs, que enguany el pregoner de la festa sigui un científic que, com fa
Lluís Torner i Sabata, l’estudia en profunditat.
Aquest berguedà és catedràtic de la Universitat
Politècnica de Catalunya i fundador i director
d’un centre, l’Institut de Ciències Fotòniques
(ICFO), que s’ha convertit en tota una referència
en el seu camp arreu del món.
Torner i els investigadors de l’ICFO exploren
les possibilitats científiques i tecnològiques
que ofereix la llum, la manera com interactua
amb les coses que ens envolten i les formes
d’aplicar aquests coneixements a la medicina,
al món natural i a la indústria. Perquè, tal com
diu, la feina que fan consisteix a descobrir noves tecnologies pioneres al món que s’utilitzen
en els camps més diversos: des la diagnosi
precoç de malalties o el desenvolupament de
teràpies, fins a les comunicacions, Internet o
l’energia solar.
Aquest científic ha guanyat premis de tota mena,
entre els quals la Medalla Monturiol de la Gene-
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ralitat de Catalunya al Mèrit Científic el 2010 i el
Premi de Lideratge d’àmbit mundial que atorga
l’Optical Society of America de l’any 2011. Ara
bé, el seu cor i el seu esperit són abans que res
els d’un explorador que, com aquells antics navegants, cartografia illa rere illa sense oblidar
que, una mica més enllà, sempre hi ha nous territoris per descobrir. Potser aquesta visió de la
ciència com a exploració li ve d’aquell mes de
juliol del 1969 en què, quan encara era un nen de
set anys, mirava embadalit —en l’únic televisor
en blanc i negre del barri— aquells primers astronautes que trepitjaven la Lluna, o de la seva joventut de passió per l’alpinisme i l’alta muntanya.

7 MERCÈ 2012

Ja fa temps que la llum és un dels eixos de la
festa de la Mercè, sigui en la vessant nocturna
del parc de la Ciutadella, sigui en els espectacles de projeccions que cada any deixen bocabadats els barcelonins.

Lluís Torner creu que, en ciència, s’ha de ser
arriscat en les idees i conservador en la manera d’implantar-les, i que els canvis radicals que
transformen el món són rars i comptats. Està
fermament convençut que els seus estimats ICFOnians canviaran el món, si més no el nostre, i
oferiran a les empreses i als metges aplicacions
revolucionàries que de ben segur, abans o després, ens faran mirar-nos les coses sota una llum
nova. La seva passió actual és atreure talents
científics d’arreu i portar-los a Barcelona a fer
descobriments tan importants i pioners com els
que es puguin fer a qualsevol altre lloc del planeta, i d’aquesta manera contribuir a l’avenç de
la humanitat des de la nostra ciutat.

07/09/12 11:49
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UNA FESTA,
10 MERCÈS

Tradició o avantguarda?
Talents de casa o de l’estranger?
Circ o dansa?
La Mercè 2012 té moltes cares i,
per això, segur que tots trobareu
en la programació allò que buscàveu.
Aquí teniu un tastet d’algunes
de les moltes possibilitats
que us ofereix la festa.
Mont-real,
ciutat
convidada
Montréal (Mont-real en català) la ciutat més
gran del Quebec és una metròpoli de grans
dimensions tan viva i plena d’activitat com creativa i innovadora. Veureu de què són capaços
els seus artistes en una Mercè on la ciutat convidada llueix amb llum pròpia...

La Sagrada
Família enlluerna
...I és que tenim una notícia molt bona per donar-vos: un dels edificis més notables de la ciutat s’afegeix a la festa i celebra la Mercè amb
llum i noves tecnologies: de Mont-real arriba
«Montréal signe l’Ode à la vie», un espectacle
multimèdia que transformarà la façana del Naixement. Gaudí, al dia.
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La tradició
més nova
Tradició no vol dir repetició, i per això la
Mercè es renova cada any. Aquest cop, amb
propostes musicals i coreogràfiques: veniu
al Toc d’inici i veureu els nous balls dels diables, els falcons i els esbarts de dansaires.

L’Ajuntament
fa festa
La Sagrada Família no és l’únic edifici que s’il·
lumina. Un any més, la façana de la Casa Gran
acull un espectacle de projeccions realitzat per
Urano i dirigit per Fran Aleu. A «Barcelona, la
casa de tots» veureu un ajuntament de festa
convertit en una casa de veïns... com la vostra!
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Aquest parc
té doble vida
Un any més, el parc de la Ciutadella obre de
dia, però també de nit. Veniu amb sol o amb lluna i veureu un espectacle singular que reviu la
història del parc, aprendreu a cantar i ballar la
cançó de la Mercè amb el grup The Mamzelles
i us quedareu enlluernats amb una pila de magnífics espectacles on la llum és la protagonista.

Un castell
amb molt de talent

Sabíeu que el parc Zoològic es va inaugurar un
dia de la Mercè d’ara fa 120 anys? Celebrem
l’aniversari obrint una petita part del recinte per
tal que s’integri a la festa major de la ciutat i
amb algunes sorpreses ben animals: veureu
una vaca singular que fa molt més que donar
llet.

De Barcelona
al món
Els Jocs Olímpics van posar Barcelona al
mapa. I ara que en fa vint anys, ho celebrem
amb foc i música. I és que l’aniversari de Barcelona 92 serà un dels temes destacats del Piromusical, amb què la Mercè s’acomiadarà de
la ciutat fins a l’any vinent.
MERCÈ 2012

El Mercè Arts de Carrer acull artistes de tot arreu al parc de la Ciutadella i al castell de Montjuïc, però enguany esdevindrà un gran aparador de la creació local, representada per unes
companyies de circ, dansa i teatre de carrer
que viuen un moment d’ebullició creativa. Aquí
hi ha molt de talent!

Un aniversari
molt animal

9

Un país
en ebullició
creativa

El millor circ torna a ocupar Montjuïc. Pugeu al
castell i veureu espectacles sorprenents, entre
ells un dels circs més innovadors de Mont-real
i un dels millors espectacles produïts últimament a Catalunya, a més de molts artistes locals i algunes carpes on podreu practicar les
arts del circ.

Que soni
la música!
La Mercè és capaç de cantar i ballar qualsevol
ritme: la programació de la festa inclou concerts de músiques del món, ritmes ballables i
molts artistes catalans disposats a triomfar arreu. Escolteu, si no, els nous talents que ens
porta el BAM. I si sou electrònics i teniu gana,
diumenge us convidem a anar de pícnic.
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Si voleu ser els primers a gaudir de la Mercè
2012, no us perdeu les propostes de la festa
per al divendres 21, una mostra del que us
espera en un cap de setmana ple de tradició
i, també, dels espectacles més renovadors.
La Sagrada Família, un dels símbols de la
ciutat, s’afegeix enguany a la festa major.
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MERCÈ 2012

UNA FESTA
DE PRIMERA

Pregó
Divendres 21 / 19 h
Ajuntament de Barcelona
(plaça de Sant Jaume)
La llum és un dels grans protagonistes de la
Festa Major de Barcelona, així que no és gens
estrany que el pregó d’enguany el pronunciï un
científic que l’estudia: Lluís Torner, director de
l’Institut de Ciències Fotòniques. Ell és un bon
representant d’un munt de científics catalans
que, amb la seva feina diària, han col·locat Catalunya al mapa mundial de la ciència i la innovació.
El pregó de la Mercè disposarà d’un servei d’interpretació en llenguatge de signes i transcripció en pantalla.
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Sardanes inaugurals
Divendres 21 / 19 h
Avinguda de la Catedral
La sardana té un paper central en la festa major des dels primers moments. A la vegada que
el pregoner obre les celebracions, ben a prop
d’allà, els sardanistes i la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona ens ofereixen la pura imatge de la tradició feta música i dansa.

Seguici inaugural
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Mentre al Saló de Cent es pronuncia el pregó, des del Palau de la Virreina surt la primera
desfilada del Seguici Popular, coneguda com a
Seguici Inaugural. Allà s’hi han congregat des
dels Cavallets cotoners fins als gegants, l’Àliga,
el Lleó, la Mulassa..., i fora s’esperen diables
i trabucaires. Els elements més destacats de
l’imaginari festiu protagonitzen un recorregut
que dura fins que s’acaba el pregó.

MERCÈ 2012

Divendres 21 / 19 h
Recorregut: Palau de la Virreina, la Rambla,
Ferran i plaça de Sant Jaume (i tornada en
sentit invers)

Toc d’inici
Divendres 21 / De 19.45 a 21 h
Plaça de Sant Jaume
Quan acabi el pregó i el Seguici Inaugural arribi
a la plaça de Sant Jaume, l’alcalde donarà el
senyal per obrir la festa. I els primers a celebrar-la seran els Gegants de la Ciutat, els de
Santa Maria del Mar i els del Pi, seguits de la
resta d’integrants del Seguici Popular. Ells interpretaran les seves danses al so de la música dels Ministrils del Camí Ral. I potser voldreu provar de reproduir a casa la dansa que
interpretaran quatre parelles de dansaires dels
esbarts barcelonins. Al Toc d’inici, també ballaran els diables de les colles de la ciutat i els
falcons: atenció, que els esbarts interpreten
una coreografia nova, i els diables i els falcons
estrenen música i coreografia!
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Montréal signe
l’Ode à la vie
Espectacle multimèdia a la Sagrada Família.
Divendres 21, dissabte 22
i diumenge 23
21, 22, 23 i 24 h
Basílica de la Sagrada Família
Com a ciutat convidada de La Mercè 2012,
Mont-real s’enorgulleix d’oferir als barcelonins
un espectacle multimèdia que ret homenatge
al geni creatiu de Gaudí donant un relleu especial a la Sagrada Família, una obra mestra
especialment bella i veritable icona de la capital catalana.

13
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Convidats per la ciutat de Mont-real, els creadors de Moment Factory, empresa especialitzada en l’elaboració d’espectacles i instal·
lacions multimèdia, n’han concebut un en set
actes. Inspirat en Gaudí, per al qual «La creació
continua sense descans a través dels mitjans
de l’home», aquest espectacle grandiós il·
luminarà per primera vegada i durant tres vespres únicament la façana del Naixement de la
Sagrada Família amb una oda a la creació del
món, una oda a la creació de l’home, una oda
a la vida!
Amb el suport de la ciutat de Barcelona, Montreal i el govern del Quebec.
Mont-real, segona ciutat francòfona del món,
és avui un centre creatiu destacat d’Amèrica.
La seva vitalitat cultural i econòmica és obra
de creadors provinents de tot el planeta. Descobriu, vosaltres també, aquesta ciutat única:
www.ville.montreal.qc.ca.
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Vine a la Sagrada Família

Dissabte 22, diumenge 23 i dilluns 24
16-20 h
Basílica de la Sagrada Família

Visita gratuïta al temple. Només es podrà accedir al recinte imprimint prèviament les entrades
des dels caixers de Ticketmaster o des del web
de la Sagrada Família, triant el dia i la franja
horària de la visita.
Informació a: www.sagradafamilia.org.
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Projeccions
a la façana
de l’Ajuntament:
Barcelona,
la casa de tots
Divendres 21, dissabte 22,
diumenge 23 i dilluns 24
Divendres: 21.15, 21.45, 22.15 i 22.45 h
Dissabte: 20.45, 21.15 i 22.45 h
Diumenge: 20.45, 21.15, 21.45,
22.15 i 22.45 h
Dilluns: 20.45, 22, 22.30 i 23 h
Plaça de Sant Jaume

Uns curiosos ciutadans protagonitzen l’espectacle de projeccions sobre la façana de la
Casa Gran transformada, per obra i gràcia de
l’espectacle produït per Urano i dirigit per Fran
Aleu, en una casa de veïns que bé podria ser
la vostra. En escoltar les veus del cor de nens
de l’Escola Demúsica cantant una cançoneta
que convida a la festa, i en veure en acció els
elements de cultura tradicional de la ciutat, els
veïns d’aquesta casa barcelonina es disposen
a celebrar com Déu mana la Mercè. Esteu convidats a un viatge per la ciutat on veureu des de
la Boqueria fins al Tibidabo passant pel Sónar.
El mateix Fran Aleu, Martina Ampuero i el director de cinema Jo Sol signen un guió amb
música composta per Arturo Calvo.

TRANSPORTS
Plaça de Sant Jaume
L3 (Liceu) i L4 (Jaume I)
14, 17, 19, 40, 45, 59, 120, N8, N9, N12 i N15
pl. Sant Miquel i pl. Ramon Berenguer el Gran

Avinguda de la Catedral
L3 (Liceu) i L4 (Jaume I)
14, 17, 19, 40, 45, 59, 91, N8, N9, N12 i N15
pl. Pi i Sunyer; Duran i Bas, 2 i av. Catedral, 6

Sagrada Família
L2 i L5 (Sagrada Família)
19, 33, 34, 43, 44, 50, 51, N1, N7, N9 i N10:
Sardenya, 324; Sardenya, 296 i Rosselló, 354
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La Mercè
tradicionaL
De danses, de música, de castells,
de pólvora i de foc, de gegants i bèsties...
D’aquests elements i molts més
està feta la Mercè de sempre.

L’any vinent en farà vint que va néixer el
MercèDansa, una proposta que porta a Barcelona un recull de les danses vives, és a dir,
aquelles danses tradicionals que, encara avui,
se segueixen ballant en un racó o altre de la geografia catalana. Enguany en veureu d’úniques,
com el Ball de Forques de Nalec, la Moixiganga de Lleida, el Ball de Llancers de Teià o el
Ball dels Romeus de Prats de Lluçanès, a més
d’una actuació del Grup de Danses Aljama de
Bétera (València). Al final del matí i al final de
la tarda (a les 18 h, a la plaça de Sant Jaume)
s’interpreta el Galop de la Mercè.
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Dissabte 22 / 11 h
Avinguda de la Catedral

MERCÈ 2012

MercèDansa

Xambanga de gegants
Dissabte 22 / De 19 a 20.30 h
Recorregut: Montalegre, c. dels Àngels,
Pintor Fortuny, la Rambla, Ferran i pl. Sant
Jaume
Una desfilada de gegants o una festa de carnestoltes? La Xambanga d’enguany és una
mica tot això: veureu els gegants i els geganters desfilar i competir entre si, a veure qui porta el vestit més imaginatiu. Sereu capaços de
reconèixer el Gegant del Pi? Tradició i tones
d’imaginació en una proposta que té horari de
tarda i és perfecta per al públic familiar.
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Passejada de dracs
i bèsties de foc
Dissabte 22 / De 21 a 22.30 h
Recorregut: pl. Sant Jaume, Bisbe, pl. Nova,
Palla, pl. Sant Josep Oriol, pl. del Pi,
Cardenal Casañas, la Rambla, Ferran
i pl. Sant Jaume
Durant la setmana, les bèsties de foc que formen part de l’imaginari festiu barceloní han estat exposades a l’Ajuntament. Ara prenen vida
i, emparades en la nit, fan una passejada pels
carrers del centre. Les veureu desfilar sense
foc, així que, si no sou amics de les espurnes,
aquesta és la vostra oportunitat de veure-les.
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IV Congrés de l’Art
Efímer: catifes de flors
Diumenge 23 / Tot el dia
Avinguda de les Drassanes
Arbúcies, Sallent, Sitges, la Garriga... són algunes de les localitats catalanes on es fan
enramades o catifes de flors, una mostra d’art
popular que, ara, arriba a Barcelona amb el IV
Congrés Internacional de l’Art Efímer, que convoca a la ciutat catifaires dels països més diversos. Els participants (francesos, alemanys,
japonesos, italians...) parlaran de les seves
tradicions, però també les posaran en pràctica creant una pila de catifes. La Mercè més
nova... i més florida.

Matí de falcons
Diumenge 23 / 10.30 h
Recorregut: av. Catedral, pl. Nova, Bisbe
i pl. Sant Jaume
Tot i que van aparèixer a Catalunya al principi
del segle xx a imitació dels sokol txecs, la primera colla de falcons no va néixer a Barcelona
fins a l’any 2002. Ara bé, han arrelat ràpidament a la ciutat. No és estrany, perquè entre
les figures humanes que creen hi ha clàssics
com l’Escala i la Pira, però sempre hi trobareu
alguna novetat engrescadora. Els Falcons de
Vilanova són els convidats d’enguany.
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Matí bastoner
i cercavila
Diumenge 23 / 10.30 h
Recorregut: pl. Sant Jaume, Ferran,
la Rambla i pl. Reial
Els balls de bastons són una tradició antiquíssima que és present a diferents pobles de la Mediterrània i que, a Barcelona, segueix ben viva
gràcies a moltes colles dels barris de la ciutat.
Els veureu en acció a la plaça de Sant Jaume i
després en una cercavila que els portarà, sense
deixar de ballar, fins a la plaça Reial.

62è Concurs
de Colles Sardanistes

17

Les colles sardanistes de Barcelona i els seus
convidats competeixen en un concurs ben difícil de guanyar, i és que qui es vulgui endur el
Trofeu Ciutat de Barcelona (una estatueta de
bronze que representa el Gegant de la Ciutat)
ha de guanyar dos anys seguits o tres d’alterns,
tot i que guanyar només un any ja dóna dret a
endur-se a casa una reproducció de l’Àliga de
la Ciutat, que no és poc. Qui aconseguirà la interpretació sardanística més estètica i ajustada
a la música? Veniu a veure un concurs que se
celebra des del 1950 i ho sabreu.

MERCÈ 2012

Diumenge 23 / 11 h
Avinguda de la Catedral

Diada castellera
de colles convidades
Diumenge 23 / 12 h
Plaça de Sant Jaume
Tot i que en el passat no va ser una de les grans
places castelleres, ja fa temps que la Mercè ha
consolidat la ciutat com a punt de trobada d’algunes de les millors colles del país. Enguany
veureu carregar els castells als Castellers de
Barcelona, amfitrions i introductors dels castells a la ciutat, els Minyons de Terrassa i els de
Vilafranca, així que l’espectacle està assegurat.
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La Tabalada

Ballada de sardanes

Diumenge 23 / 17 h
Recorregut: av. Portal de l’Àngel, Arcs,
pl. Nova, av. Catedral, Pla de la Seu, Comtes,
Santa Clara i pl. del Rei

Diumenge 23 / 18 h
Plaça de Sant Jaume

Escalfeu les orelles abans que comenci el
correfoc amb els tabalers de la ciutat, que fan
un recorregut abans que cali el foc. Atenció,
que porten tot l’any preparant la Tabalada i,
en especial, els tres temes que totes les colles
interpretaran conjuntament a la plaça del Rei.

Concert coral
Diumenge 23 / 18 h
Avinguda de la Catedral
Prop de 130 cantaires procedents de quatre
corals de la Federació de Cors de Clavé ompliran amb les seves veus l’avinguda de la Catedral, un espai més ampli que la plaça del Rei
on fins ara es feien els concerts de la Mercè.
Cadascuna de les corals interpretarà peces del
seu repertori, però el moment més emotiu vindrà al final, quan tots els cantaires uniran les
seves veus per interpretar un mateix tema: El
cant de la senyera.
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La tarda de diumenge, els integrants de l’Associació Cultural Folklòrica de Barcelona
(ACFB), una entitat que va néixer el 1922 i ha
estat capdavantera del moviment sardanista,
protagonitzen una ballada de sardanes al cor
de Barcelona. I ho fan al so de la música de la
prestigiosa Cobla Ciutat de Girona, una formació musical fundada el 1975.

Cercavila de foc
dels diables petits
Diumenge 23 / 18.30 h
Recorregut: Via Laietana: de Joan Massana
a la plaça d’Antoni Maura
Quan es facin grans no es perdran ni un correfoc
però, de moment, si els més petits volen viure
des de dins la festa del foc, el millor és que participin en una cercavila com aquesta, amb tota
l’emoció del correfoc però amb foc i pirotècnia
de baixa intensitat. Seguiu les mateixes normes
que per al correfoc (vegeu la pàgina següent) i
podreu gaudir de la festa sense perill.

07/09/12 11:51

El Correfoc
i la Porta de l’Infern
Va néixer no fa tants anys però ha tingut tant
d’èxit que ara no se’l perden ni els membres
més ancians i més il·lustres del Bestiari de Foc
de la ciutat. I és que al Correfoc trobareu totes
les colles de diables de Barcelona vestint d’espurnes els carrers del centre de la ciutat, però
també la Tarasca, la Mulassa, la Víbria i unes
quantes bèsties afins. Si us agrada el foc veniu amb temps i veureu com s’obre la Porta de
l’Infern i com, en travessar-la, diables i dracs es
fan els amos dels carrers. Sentireu la colla de
tabalers que ha guanyat el concurs convocat
per veure qui tenia l’honor de tocar davant la
Porta. I a partir d’aquí, comença un recorregut
flamíger que és la pura encarnació de la festa
més mediterrània però que —esteu avisats—
no admet imprudències ni badades. Viviu la
festa intensament però no baixeu la guàrdia ni
oblideu ni per un moment les normes bàsiques
per viure un correfoc sense incidents.
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Correfoc: manual d’ús
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Diumenge 23 / 20.30 h
Recorregut: Via Laietana: de la plaça
d’Antoni Maura a la plaça d’Antoni López

Recordeu que podeu gaudir del Correfoc des d’una distància prudencial, però si no us voleu
perdre cap detall i heu trobat un lloc a la primera fila, no oblideu aquests consells:
Al Correfoc, ben tapat
Tant se val si fa calor: per anar al correfoc poseu-vos una gorra, un mocador de coll i samarreta de màniga llarga. La roba ha de ser
de cotó i no de materials sintètics, que són
inflamables i es poden cremar. Feu servir pantalons llargs i calçat esportiu i tancat. Si veniu amb pantalons curts us arrisqueu a una
cremada, i si dueu sabates de taló no podreu
córrer quan toqui. Protegiu-vos bé tant els ulls
com les orelles.
D’aigua, ni gota
Tirar aigua durant un correfoc és una de les
pitjors idees que podeu tenir: la pólvora mullada és totalment imprevisible, i per tant molt
perillosa.
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La canalla, a distància
El millor per als nens i nenes és participar en
la Cercavila de foc dels diables petits, però si
els heu portat al Correfoc, manteniu-los a distància, fora de l’abast de les espurnes i no els
deixeu de la mà en cap moment.
aBaixeu les persianes
Viviu en el trajecte que fa el Correfoc o teniu
una botiga o un establiment comercial en algun dels carrers que travessa? Doncs retireu
els tendals, tapeu els vidres i abaixeu les persianes metàl·liques.
En cas d’emergència...
Si heu seguit les normes bàsiques de seguretat no heu de tenir cap problema, però si encara i així us cremeu o teniu una emergència
mèdica, a la zona hi ha serveis mèdics i ambulàncies disposats a ajudar-vos.
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MATÍ DE FESTA MAJOR
Benvinguts al Matí de Festa Major, el conjunt d’activitats
més tradicionals i simbòliques de la festa a la nostra ciutat.

Matinades de grallers
Dilluns 24 / 8 h
Plaça de la Mercè, circuits lliures pel barri
Gòtic i la plaça de Sant Jaume

20
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Si viviu al barri Gòtic, segur que sentireu el Toc
de matinades del llit estant... I és que els grallers anuncien ben d’hora que és el dia de la
patrona i que cal aprofitar-lo per retre-li homenatge amb festa de la bona. El so tradicional de
les gralles és el gran protagonista d’una de les
primeres cites del Matí de Festa Major.

Galejades
de trabucaires
Dilluns 24 / 10 h
Recorregut: av. de la Catedral,
pl. Nova, Bisbe, pl. Sant Jaume
Que no us facin por els espetecs dels trabucs,
que els que porten les colles i els grups barcelonins fan soroll però no mal. Ells comencen
disparant una galejada de lluïment al pla de la
Seu i, després, recorren el trajecte fins a la plaça de Sant Jaume, on una tradició no escrita
diu que saluden la sortida de les autoritats, que
a aquella hora van cap a la basílica de la Mercè.

Anada a ofici
Dilluns 24 / 10.20 h
Recorregut: pl. Sant Jaume, Ciutat, Regomir,
Ample i pl. de la Mercè
El dia de la patrona, l’alcalde i les autoritats de
la ciutat van cap a la basílica de la Mercè per
assistir a la missa concelebrada. Però no hi van
sols: els acompanyen els Gegants de la Ciutat,
a més dels capgrossos Macers i els flabiolaires.
Tots celebren com cal la diada de la Mare de
Déu de la Mercè.
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Matí Gegant

XX Mostra de Balls de Gegants
i Passada de Nans i Gegants
Dilluns 24 / 11 h
Plaça de Sant Jaume
Els gegants, que han fet nit a l’Ajuntament,
s’han tret la son de les orelles i han sortit a la
plaça. I per anar-se escalfant davant el dia de
feina que els espera, interpreten els seus balls.
Una mica més tard, amb els nans i capgrossos,
recorreran els carrers del barri Gòtic i el Raval.

El matí de festa major, les autoritats assisteixen
a la missa concelebrada, i a la sortida els reben
les colles de castellers amb els pilars d’honor.
Per tornar a la Casa Gran es forma el seguici
en el qual prenen part la Banda Municipal i el
Seguici Popular. Arribats a l’Ajuntament, l’alcalde surt al balcó: és aleshores que l’Àliga i els
Gegants de la Ciutat interpreten els seus balls
acompanyats de la Banda.

21

Dilluns 24 / 12 h
Recorregut: pl. Mercè, Ample, Regomir,
Ciutat i pl. Sant Jaume. Després dels balls
de l’Àliga i els Gegants, continua per pl. Sant
Miquel, pas de l’Ensenyança, Ferran
i la Rambla fins al Palau de la Virreina

MERCÈ 2012

Seguici d’autoritats
i balls de l’Àliga i dels
Gegants de la Ciutat

Diada castellera
de les colles locals
Dilluns 24 / 12.30 h
Pl. Sant Jaume
Ja heu vist ballar els Gegants de la Ciutat i l’Àliga? Doncs ara és el torn de les colles castelleres
de la ciutat. Primer veureu entrar els pilars carregats, i després les colles faran els seus castells.
Veureu els Castellers de Barcelona, els de Sants,
els de la Vila de Gràcia, els de la Sagrada Família,
els del Poble-sec i la Colla Jove de Barcelona.
En el marc de la Xarxa Arianna, una organització
mediterrània de la cultura i el patrimoni.
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La Cavalcada
de la Mercè
«Quina animalada
de cavalcada!»

Dilluns 24 / De 18 a 20.30 h
Recorregut: Pelai (amb Gravina), la Rambla,
Ferran, pl. Sant Jaume, Jaume I, Via
Laietana i pl. Ramon Berenguer el Gran
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Els Gegants de la Ciutat fan d’amfitrions en una
desfilada estructurada en blocs i amb una forta presència tant del bestiari festiu tradicional
més divers com d’artistes de carrer. Enguany
la Cavalcada posa l’accent el la gran profusió
d’imatges d’animals, reals o fantàstics, que hi
ha al bestiari català, així que veureu animals
boscans, de granja, mitològics o protocol·laris.
I també gegants i elements modernistes en homenatge als cent anys de vida de la Pedrera.

Toc a plegar
Dilluns 24 / 20.45 h
Recorregut: pl. del Rei, bda. de Santa Clara,
Pietat, Bisbe, pl. Nova, Boters, Portaferrissa,
Pi, pl. Sant Josep Oriol, pl. del Pi, Cardenal
Casañas i la Rambla fins al Palau de la
Virreina
Els Gegants de Barcelona o, el que és el mateix, en Jaume i na Violant, s’acomiaden dels
barcelonins i fan un recorregut pels carrers del
centre fins a tornar al Palau de la Virreina, on
dormiran esperant l’any següent. Acompanyeu-los.
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Ballada de sardanes
i concert de cobla
Dilluns 24 / 19 h (ballada) i 21 h (concert)
Pl. Mercè
No hi ha millor manera de retre homenatge a la
patrona que una bona ballada de sardanes. Se
n’encarrega l’Agrupació Cultural Folklòrica de
Barcelona, que ballarà al so de la Cobla Marinada. A les 21 h els prendrà el relleu, en un
concert especial, la Cobla Sant Jordi - Ciutat
de Barcelona.

L’OBC a la Mercè

23

L’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional
de Catalunya (OBC), amb el seu director titular
Pablo González al capdavant, s’afegeix a la celebració de la Festa Major de Barcelona amb un
concert on interpretarà el repertori més popular
de la música clàssica. L’orquestra abandonarà
per un dia la Sala Pau Casals de L’Auditori per
viatjar a un dels indrets més bells i emblemàtics
de la ciutat i compartir amb tots els barcelonins
el festeig de la Mercè, interpretant fragments
de peces tan conegudes com Carmen, de Bizet, o El llac dels cignes, de Txaikovski.

MERCÈ 2012

Dilluns, 24 / 20.30 h
Av. Catedral

Concert de carilló
TRANSPORTS
Plaça de Sant Jaume
L3 (Liceu) i L4 (Jaume I)
14, 17, 19, 40, 45, 59, 120, N8, N9, N12 i N15
Pl. Sant Miquel i pl. Ramon Berenguer el Gran
Avinguda de la Catedral
L3 (Liceu) i L4 (Jaume I)
14, 17, 19, 40, 45, 59, 120, N8, N9, N12 i N15
pl. Carles Pi i Sunyer; Duran i Bas, 2
i av. Catedral, 6
Plaça de la Mercè
L3 (Drassanes) i L4 (Jaume I)
14, 17, 19, 36, 40, 45, 57, 59, 64, 120, 157,
N0 i N6
la Rambla, 2; pg. Colom, 26 i Joaquín Xira
i Palau, 2
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Dilluns 24 / 21 h
Plaça de Sant Jaume
El carilló del Palau de la Generalitat, coincidint
amb el dia de la patrona, inicia la seva temporada de concerts. Per a l’ocasió, la carillonista
Anna Maria Reverté ha preparat un repertori
que inclou des de temes com Festa major, de
Ramon Lamote de Grignon, o la cançó tradicional Goigs de la Mare de Déu de la Mercè,
fins al Boig per tu de Pep Sala. Col·loquen cadires per escoltar el concert al pati dels Tarongers però, si el recinte ja és ple, també sentireu
la música des dels carrers de Sant Honorat, el
Bisbe o la Fruita.
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Al castell de Montjuïc trobareu una pila
de propostes, algunes de gran format,
repartides per tot el recinte. Pareu atenció a
les que ens porten les companyies catalanes,
que s’estan convertint en les reines
de la pista, i també a les carpes, on us
convidaran a aprendre tècniques de circ.
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EL CASTELL
DEL CIRC
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Ateneu Popular 9 Barris
(Catalunya)
Maravillas, 16è Circ d’Hivern

Aquesta família, després de tres generacions
fent circ, acaben de perdre la vela, ai las! i s’han
adonat que l’art del circ s’ha transformat en els
últims anys, així que hauran de posar-se al dia
ràpidament. L’Ateneu Popular 9 Barris porta
a la Mercè la seva darrera creació hivernal,
un espectacle paròdic i irreverent que trenca
barreres artístiques i fusiona el circ de tota la
vida amb les formes més modernes de l’art de
la pista. Signa la proposta la Família Bolondo,
formada per artistes procedents de diversos
col·lectius catalans com ara Los 2 Play, Cie.
Morosof, Maxishows o Los Gingers, i que han
col·laborat amb companyies com el Circ Cric o
els Zimmermann - De Perrot. Acrobàcies, màgia i malabars, tot en un.

Cirque Éloize
(Mont-real)

C

CIRC

Dissabte 22, diumenge 23
i dilluns 24 / 13 i 18.15 h
Fossat de Sant Eulàlia

MERCÈ 2012

Dissabte 22, diumenge 23
i dilluns 24 / 17 h
Fossat de Sant Eulàlia
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C +4

CIRC

Un dels circs més innovadors, que és alhora un
dels grans valors de l’escena actual de Montreal, ens mostra la seva creació més nova.
Són especialistes a produir espectacles emocionants i plens de poesia que han seduït el
món sencer: des dels espectadors del Festival
d’Edimburg fins als del Hong Kong Festival, el
Barbican de Londres o els de la Sydney Opera House. La teatralitat, la humanitat i el talent
multidisciplinari dels artistes que formen part
d’aquesta companyia són les bases d’un circ
diferent i original on també caben la dansa i la
música. No només han obtingut vuit medalles
i premis al prestigiós Festival du Cirque de Demain de París, sinó que han triomfat fins i tot a
Broadway. Els qui entenen de circ s’estan mossegant les ungles d’impaciència!
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La Mini Compagnie

(França): Galatino + Envirez-vous

C

CIRC

Dissabte 22, diumenge 23
i dilluns 24 / 13.30 h (Galatino)
i 19.15 h (Enivrez-vous)
Fossat de Sant Eulàlia

Aquesta companyia francesa especialitzada
en les acrobàcies porta al castell de Montjuïc no un, sinó dos espectacles: en el primer,
Galatino, ens ofereixen una petita mostra del
que han après voltant pel món i combinen les
acrobàcies i els equilibris amb la música. I a
Envirez-vous ens proposen una borratxera...
d’acrobàcies i equilibris, sí, però també de poesia. Doble proposta a càrrec d’uns reis del circ
acrobàtic.
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Paki Payá

(Catalunya)
Shake, shake, shake

C

CIRC

Dissabte 22, diumenge 23
i dilluns 24 / 12 i 16 h
Fossat de Sant Eulàlia

Música disco, perruques afro... Però això és
un espectacle de circ o un disco show? Bé, de
tot una mica, perquè aquí el protagonista és
en Tony, un seductor dels anys vuitanta que,
atenció, va a la recerca d’una voluntària. Deixeu-vos endur per ell i el veureu fer les proeses
més extravagants al quadrant aeri o a la perxa xinesa. Una proposta basada en l’humor, la
complicitat i la interacció amb el públic.

Sarruga

(Catalunya) Akasya

T

TEATRE

Dissabte 22, diumenge 23
i dilluns 24 / 15 i 19.15 h
Fossat de Sant Eulàlia

Què fa aquest gran arbre plantat a tocar dels
escenaris? És com un baobab creador de vida
que es belluga, a l’ombra del qual troben refugi un seguit de músics. No cal que el regueu
perquè ell ja té tota l’aigua que necessita. Una
creació del 2012 de Sarruga, una companyia
que des del 1994 fa teatre de carrer.

Programa 15x21 Merce2012 6set.indd 26

07/09/12 11:51

MERCÈ 2012
27

Companyia Itinerània
(Catalunya)
Titeretú

J

Jocs

Dissabte 22, diumenge 23
i dilluns 24 / De 12 a 20 h
Fossat de Sant Eulàlia

Voleu ser els protagonistes de l’espectacle?
Doncs aquesta companyia us proposa que us
poseu a la pell d’un titella en una instal·lació interactiva en la qual una mà gegantina farà anar
amunt i avall els qui s’atreveixin a creuar la barrera de l’espectador per esdevenir les estrelles
de la funció. Deixeu-vos manipular, que riureu
de valent!
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Companyia
Passabarret

(Catalunya) Carpa la Tomasa
i Taller de la Berta

TA +4

TALLERS

Dissabte 22, diumenge 23
i dilluns 24 / D’11 a 19.30 h
Fossat Oest

Els Passabarret estan contentíssims, perquè
tenen una vela nova i de gran format: la Tomasa, una cúpula geodèsica de quinze metres que
acull un taller de circ ple de sorpreses. Aquí o a
la veïna carpa taller de la Berta podreu aprendre les arts del circ i de l’equilibri. No us perdeu
el simulador per aprendre a llançar ganivets!
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Malabarte

(Catalunya) Tallers

C +4

CIRC

Dissabte 22, diumenge 23
i dilluns 24 / D’11 a 19.30 h
Fossat Oest

Oi que us fascinen aquests artistes que fan volar bitlles i boles com si fos la cosa més senzilla
del món, i que fan trucs de màgia que deixen
el públic bocabadat? És més difícil del que
sembla, però amb una mica de pràctica i bons
mestres, com ara Fernando Pose, tot és possible. Aquí us ensenyaran els principis d’un art
que requereix tota la vostra habilitat.
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Leandre Ribera
i Companyia La Tal
(Catalunya) Démodés

C +4

CIRC

Dissabte 22, diumenge 23
i dilluns 24 / 13 i 17.15 h
Racó Poètic

Què hi ha al darrere d’un nas de pallasso? Ho
descobrireu en una proposta que combina
la poesia i el bon humor per explicar-nos la
història de tres pallassos démodés que no
troben el seu lloc en un món canviant que
sembla haver-los fet fora. Un espectacle tendre
i encisador que us farà morir de riure i que
utilitza les tècniques clàssiques del clown.
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Circ Pànic

(Catalunya) L’home
que perdia els botons

C +4

CIRC

Dissabte 22, diumenge 23
i dilluns 24 / 11.45 i 16 h
Racó Poètic

Qui és aquest home que fa giragonses amb
una perxa enganxada al coll? Espereu que la
col·loqui en posició vertical i veureu les coses
que és capaç de fer amb aquest element, que
de vegades és enemic i de vegades, aliat. Un
xou on l’artista Jordi Panareda es fa passar per
víctima de la seva eina de treball.

Monti i Cia.

Dissabte 22, diumenge 23
i dilluns 24 / 14.15 i 18.30 h
Racó Poètic

Joan Montanyés Monti utilitza diverses disciplines, dels titelles a la màgia, per explicar-nos
la història dels pallassos des dels seus inicis
fins als nostres dies. Viatjarem pels temps dels
egipcis i els grecs, pel cinema mut i la revolució industrial, guiats per bufons, pallassos i els
clowns més actuals.
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C +4

CIRC

MERCÈ 2012

(Catalunya)
Història d’un pallasso

Circ Circumloqui

(Catalunya) Ne me tittere pas

Ti

TITELLES

Dissabte 22, diumenge 23
i dilluns 24 / Tot el dia
Espectacle itinerant

Us sentiríeu capaços de fer música amb una
bateria i tota mena d’instruments mentre feu
un espectacle de titelles? Doncs en aquest
espectacle ho fan sense problemes, barrejant
l’humor, la música i l’enginyeria casolana. El resultat? Veniu a veure aquest titellaire orquestra
i ho sabreu!
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Las Dádivas

(Catalunya) Eso es Dádivas

i

itinerant

Dissabte 22, diumenge 23
i dilluns, 24 / Tot el dia
Espectacle itinerant

Ja sabeu que, de vegades, les arts del circ
poden ser perilloses, així que per si de cas el
castell disposa d’un servei d’infermeres preparades per intervenir en cas d’emergència. I es
moren de ganes d’obrir la seva farmaciola sorprenent. Potser els seus mètodes de diagnòstic i el tractament us semblaran extravagants,
però riureu de valent i, ja se sap, riure sempre
té virtuts terapèutiques.

Compañía Barré
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MERCÈ 2012

(Andalusia) Juan Palomo
ya está aquí

C

CIRC

Dissabte 22, diumenge 23
i dilluns 24 / Tot el dia
Fossat Oest

Una de crispetes? Us les faran i vendran en
Juan Palomo i el seu soci. No us podreu resistir
ni a la flaire del blat de moro ni a les seves disbauxades falques publicitàries. I mentre peten
les crispetes, tots dos us embolicaran en les
situacions més sorprenents utilitzant el circ, la
música en viu i el teatre de carrer. Volen que hi
participeu... i no només menjant crispetes!

Jaume Navarro
(Catalunya)

C

CIRC

Dissabte 22, diumenge 23
i dilluns 24 / Tot el dia
Tots els espais

L’artista Jaume Navarro, creador amb Mamen
Olías de La Industrial Teatrera, és un artista
multidisciplinari que ha fet tota mena d’espectacles de circ... o gairebé! El veureu exercir de
mestre de cerimònies als escenaris del castell
i us divertirà tant... com els espectacles que
presenta!
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(República Txeca)
Wooden Circus

Ti +2

TITELLES

Dissabte 22, diumenge 23
i dilluns 24 / De 12 a 14 h
i de 16.30 a 19 h
Camí de Dalt

Domadors de circ, animals exòtics, equilibristes,
pallassos, forçuts... Al circ de fusta d’aquesta
companyia txeca no hi falta cap dels personatges que apareixien als espectacles de varietats
del segle xix. Tots són titelles clàssics amb una
immensa capacitat expressiva que es fonamenten en els llenguatges universals de la música
i el circ. Un espectacle encisador i amarat de
nostàlgia per l’època daurada del circ.

J 1-6

JOCS

Dissabte 22, diumenge 23
i dilluns 24 / Tot el dia
Fossat Oest

MERCÈ 2012

Traffic menuts

31

Cia. Karromato

No us penseu que anar per la ciutat no té secrets! La Guàrdia Urbana de Barcelona us
n’explica alguns en una proposta pedagògica
que ajudarà els menuts a fer front amb coneixement de causa als perills de la jungla d’asfalt. No patiu, que aquí no hi ha ni multes... ni
embussos!

TRANSPORTS
Castell de Montjuïc
L1 i L3 (Espanya)
193
Telefèric de Montjuïc
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La Ciutadella torna a ser, durant
la festa major, un parc amb doble vida.
Veniu a plena llum del dia i descobrireu
la seva cara més familiar, a més de veure
propostes que us parlaran de la història
del recinte i us posaran a cantar i ballar.

MERCÈ 2012

EL PARC
DE LA DANSA
I EL TEATRE
DE CARRER

07/09/12 11:52

MERCÈ 2012
34

CREACIÓ
MAC
—

Esbarts +
Cobla la Principal del
Llobregat + gegants
+ capgrossos
(Catalunya)
Ciutadella: una història

D

DANSA

Dissabte 22, diumenge 23
i dilluns 24 / 11 h
Escenari Cascada

I què hi havia a la Ciutadella abans que fos el
parc que tots coneixem avui? Ho esbrinareu,
gràcies a la música, les danses i el teatre, quan
veieu aquest espectacle, que recrea la història
del recinte. Ciutadella: una història arrenca a
l’època en què el recinte era part del barri de
la Ribera i estava ocupat pels diferents gremis
d’artesans de la Barcelona medieval; continua
amb la destrucció dels habitatges de la zona
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per fer-hi una fortalesa militar després de la derrota
del 1714; ens mostra la recuperació del recinte amb l’Exposició Universal del 1888 i acaba
amb la configuració del parc tal com el coneixem avui.
Us ho explicaran, amb balls de cadascuna d’aquestes èpoques, un seguit de barcelonins singulars: gegants, capgrossos i dos personatges
molt especials, en Jaume Bernadet, més conegut com Jaumet, de Comediants, i el General
Bum-Bum, interpretat per Quimet Pla, un dels
fundadors d’aquesta companyia. A més, veureu els ballarins de l’Esbart Català de Dansaires,
l’Esbart Ciutat Comtal, l’Esbart Gaudí, l’Esbart
Folklòric d’Horta, l’Esbart Sant Martí, l’Esbart
Maragall, l’Esbart Joventut Nostra, l’Esbart Sant
Jordi i els Ballets de Catalunya, i podreu escoltar en viu la Cobla la Principal del Llobregat,
dirigida per Jordi Núñez.
Un muntatge musical en to de comèdia amb
assessorament històric de Xavier Cordomí i direcció de Montse Colomé que ens farà viatjar
per la història de Barcelona. Després de veure’l, us mirareu el parc amb uns altres ulls!
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Duo Laos

(Catalunya) Còmic

D

DANSA

Dissabte 22, diumenge 23
i dilluns 24 / 12.45, 15.45 i 18.15 h
Escenari Cascada

El circ i la dansa no són pas disciplines tan allunyades com podria semblar. Ho saben bé Mercedes Martín i Pablo Raffo, els integrants d’un
duet de dansa acrobàtica que combina la bellesa
d’uns moviments exquisits amb la força, la flexibilitat i la precisió que exigeixen les tècniques
del circ. Us sorprendran i emocionaran amb les
seves increïbles habilitats.

Zootroupe

Dissabte 22, diumenge 23
i dilluns 24 / 13.15 i 17.30 h
Escenari Cascada

Acosteu-vos a aquests personatges excèntrics
i sereu part d’una experiència paranormal: monedes que desapareixen, objectes que leviten,
transmissió de pensaments, visions del passat,
prediccions... Aquestes coses passen quan hi
ha presents els membres d’aquesta companyia
dirigida per Miquel Crespi. Mireu-los bé, que us
demanaran que decidiu qui ho fa millor! Comèdia, participació, misteri i... molta màgia.
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T

TEATRE

MERCÈ 2012

(Catalunya)
La diversió desconeguda

Mar Gómez

(Catalunya) Duo de no

D

DANSA

Dissabte 22, diumenge 23
i dilluns 24 / 16.15 i 18.45 h
Escenari Cascada

Ja fa vint anys que Mar Gómez va crear la seva
companyia de dansa, on tenen un pes destacat
el gest, la narració i el sentit de l’humor. Ara,
amb l‘ajuda de Xavier Martínez, recupera una
peça del 1999 sobre una dona curta de vista
que es creua amb un pres que s’acaba d’escapar. Una història que ens demostra que no ens
hem de refiar de les aparences.
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Projecte Cordes
del Món + Organistrum
(Catalunya)

M

música

Dissabte 22, diumenge 23
i dilluns 24 / 14.30 h
Escenari Cascada

Les músiques que se senten als diversos països
del món són molt diferents entre sí, però gairebé
totes utilitzen en una o altra composició alguna
mena d’instruments de corda. Voleu sentir sons
dels quatre racons de món però tots interpretats
amb aquesta mena d’instruments? Dissabte i
diumenge, aquí podreu escoltar el grup Cordes
del Món i, dilluns, els Organistrum.
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MERCÈ 2012

CREACIÓ
MAC
—

Banda Municipal
de Barcelona
i Guillem Alonso
(Catalunya) La Banda,
a ritme de ball

D

DANSA

Dissabte 22, diumenge 23
i dilluns 24 / 20.30 h
Escenari Cascada

Des que, amb nou anyets es va calçar les primeres sabates de claqué, no hi ha hagut manera
de fer-lo parar. Els peus de Guillem Alonso tenen vida pròpia i l’han portat a guanyar el premi
Dansacat 2010 per la seva trajectòria i contribució a la dansa a Catalunya. A més, és director de
la nova escola Luthier Dansa a Barcelona i s’ha
fet tot un especialista en sand dance, és a dir, que
balla sobre la sorra produint uns sons que, en
aquest espectacle, es combinen amb la música
de la Banda Municipal de Barcelona, dirigida per
Juan Miguel Romero.
Amb aquesta formació, Alonso ha preparat un
programa amb la música de l’època daurada
de les big bands, en el que quatre ballarins de
claqué (Guillem Alonso, Roser Font, Laia Molins
i Rubén Pérez) i quatre de swing (Eva Bret, Ígor
Cortadellas, Rosa Martínez i Xavier Recuenco)
interpretaran temes de ragtime, dixieland o les
melodies immortals de l’època del swing.
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C

CIRC

Dissabte 22, diumenge 23
i dilluns 24 / 16.30 i 19.15 h
Escenari Cascada

Vestits d‘home, corbates, vestits curts, unes
coreografies la mar de cuidades i pomes i plats
pertot arreu... Sí, de seguida veureu que això
és un espectacle de malabars a càrrec d’una
de les millors companyies que es dediquen a
aquesta disciplina però que, alhora, és tot un
homenatge a Pina Bausch, la gran mestra de
la dansa contemporània. Una barreja de malabars i teatralitat serveix per crear imatges
gairebé cinematogràfiques que s’inspiren en
els treballs d’una de les coreògrafes de més
renom. Quan torneu a casa us agafaran ganes
de trencar la vaixella.

Programa 15x21 Merce2012 6set.indd 37

La Mercè canta i balla
D

DANSA

Dissabte 22, diumenge 23
i dilluns 24 / Tot el dia
Til·lers / Escenari Canta i Balla

MERCÈ 2012

(Gran Bretanya) Smashed

CREACIÓ
MAC
—

37

Gandini Juggling

Però, qui actuarà davant d’aquesta pantalla de
LED gegant? Doncs vosaltres, perquè això és
una mena de gran karaoke on us esperen per
cantar i ballar. Aquí sonaran els ritmes més diversos: swing, lindy hop, bollywood, zumba...
En aquest escenari, podreu recórrer la història
de la dansa social guiats pels millors especialistes de cada disciplina: des de Luthier Swing
(swing) fins a Lys Moya (zumba), Eulàlia Ribalta (bollywood) o els professionals de Bailongu
(salsa i balls d’envelat). Un viatge d’estil vintage per la història del ball en el qual també us
acompanyaran els presentadors David Piñol,
Alexandra González i Sergi Ots, i les imatges
que ha creat Jordi Pont. Ja us heu après la lletra i la coreografia de la cançó de la Mercè per
venir a veure en directe el grup The Mamzelles?
Amb la participació d’Anna Planas, creadora
de la coreografia de les fonts de Montjuïc i del
ball que acompanya la cançó de la Mercè.
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MERCÈ 2012
38

El ritme del carrer
D +4

DANSA

Dissabte 22, diumenge 23
i dilluns 24 / D’11.30 a 20 h
Escenari El Ritme del Carrer
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Rudy Alvarado, més conegut com a Rudy
Rock, és un b-boy apassionat de les noves
cultures urbanes que el 1992 va fundar el grup
Lunatics. Ell s’encarrega de coordinar les activitats d’aquest espai que arrenca amb sessions
de discjòquei per anar escalfant l’ambient, i
continua amb un taller on podreu aprendre tota
mena de balls urbans en un escenari dinamitzat
per Drako i C Flow. Si ja teniu coneixements del
tema, us podreu inscriure en una competició 1
x 1 mitjançant el web www.elritmedelcarrer.cat,
on trobareu molta més informació.
La festa inclou l’actuació a les 17 h de la noruega establerta a Barcelona Anqui i el productor Griffi, acompanyats per la seva banda de
ballarins. Després, Drako posarà punt final a la
jornada amb temes exclusius i amb raps improvisats. Un trosset de carrer trasplantat a la
Ciutadella per on passen artistes com Psique,
Kanga, els Vice Kidz o els discjòqueis Surmah,
Timber i Hope, entre molts altres.
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Claire Ducreux

(Catalunya)
El somriure del nàufrag

D

DANSA

Dissabte 22, diumenge 23
i dilluns 24 / 12.30 i 17 h
Espai Geologia

Qui ho ha dit, que la Claire balla sola? Aquest
espectacle té un altre protagonista a més d’ella:
una escultura de l’artista Eduardo Cuadrado que li suggereix tota mena de sensacions.
Claire les expressarà mitjançant la dansa en
una performance de carrer plena de poesia.

Increpación Danza
(Catalunya) Las salvajes

Atenció a aquesta companyia de revista que
es prepara per representar el seu espectacle.
No mireu d’impedir-ho, perquè sota les plomes
i els marabús amaguen una fúria ibèrica que
us deixarà sense alè. Una obra teatral del 1961
inspira aquest espectacle de dansa on, amb
la col·laboració de la companyia d’humor De
Mortimers, Increpación Danza fusiona les arrels
flamenques amb la dansa contemporània.

MERCÈ 2012

Dissabte 22, diumenge 23
i dilluns 24 / 13.30 i 18 h
Espectacle itinerant

39

D

DANSA

CREACIÓ
MAC
—

Companyia Efímer
i Crema Espectacles
(Catalunya) Espai menuts

J 0-5

JOCS

Dissabte 22, diumenge 23
i dilluns 24 / D’11 a 19.45 h
Espai Zoologia

Els més petits no voldran marxar, perquè hi ha
de tot: jocs, atraccions i música. Hi trobareu
activitats creatives amb un tema vinculat a una
petita atracció però, també, amb la música que
sona a cada espai. Una proposta de Crema
Espectacles i d’Efímer, autors de Le place du
Carroussel que trobareu aquí.
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Puck Cinema
(Catalunya)

Ci

CInema

Dissabte 22, diumenge 23
i dilluns 24 / De 12 a 20 h
Porta Princesa

De set en set. Així haureu d’entrar al cinema
més petit del planeta Terra! Potser ja heu visitat
en edicions anteriors de les festes de la Mercè la caravana de Puck Cinema, per veure una
tria d’aquelles pel·lícules d’animació que no es
veuen a la tele però que són joies autèntiques.
Enguany, però, hi trobareu el seu nou i fascinador repertori. Un petit plaer.

Tombs creatius
(Catalunya)

J

40

MERCÈ 2012

JOCS

Dissabte 22, diumenge 23
i dilluns 24 / De 12 a 19 h
Porta Princesa

Abans o després d’una sessió minicinematogràfica al Puck Cinema, podreu gaudir d’un seguit de jocs de carrer, tots manuals i fets artesanalment, com ara «Colors de monstre» o «El
traginer de jocs». Un dia complet per recuperar
el plaer de jugar sense electrònica pel mig!

Ymedio Teatro
(Andalusia) Sie7e

Ti

TITELLES

Dissabte 22, diumenge 23
i dilluns 24 / De 12.30 a 14.30 h
i de 16.30 a 18.45 h
Porta Princesa

Aquest teatre és petitet petitet, però a dins
s’expliquen grans històries utilitzant els objectes més quotidians i unes dosis elevades de
creativitat i humor intel·ligent. Veureu com una
bossa de plàstic es posa rockera o un càntir
pren vida de la manera més sorprenent. Tant
si sou grans com menuts, recuperareu la màgia de l’escena i us meravellareu veient com
aquests artistes fan tant... amb tant poc.
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LaLaLab

(València) Hybrid Playground

J

JOCS

Dissabte 22, diumenge 23
i dilluns 24 / D’11.30 a 19.45 h
Espai Parlament

I si el parc es transforma en una mena de videojoc gegant? Clara Boj i Diego Díaz han
creat un recinte de joc en el qual han aconseguit que els nens i nenes no hagin de decidir
entre jugar a l’aire lliure o fer anar la consola. I
és que els menuts es troben que el seu terreny
lúdic s’han convertit en escenari d’un joc interactiu on gronxadors i tobogans estan dotats
de sensors connectats al braçalet que han de
portar. Aquí no hi ha fils ni cables, sinó molta
festa i una aventura que passa tant a la pantalla
com en la realitat.
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Fadunito
i el Burro dels jocs
(Catalunya) Externet

J

JOCS

Dissabte 22, diumenge 23
i dilluns 24 / De 12 a 14.30
i de 16 a 19.30 h
Espai Parlament

Segur que ja us han parlat de la importància
de la comunicació, així que... endavant: agafeu un d’aquests tubs connectats a un embut,
digueu alguna cosa i espereu la resposta. Dos
personatges estrafolaris connectats a un munt
de tubs jugaran a comunicar-se amb petits i
grans. Poesia, narració, acudits... I ara! Què diu
aquest?
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MERCÈ 2012
42

Leo Paul

(França) Le manège sans fil

J

JOCS

Dissabte 22, diumenge 23
i dilluns 24 / D’11 a 20 h
Espai Parlament

Això són bicicletes o animals? Una mica de tot,
perquè les que trobareu aquí són bicicletes i tricicles amb les formes més estrafolàries que us
pugueu imaginar. Els més petits no es podran
estar de fer-hi un tomb. Aquí no hi ha motor ni
tracció que valgui tret de... la dels pares, mares
o acompanyants adults que propulsin els petits
en una aventura sobre rodes.
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Titelles Vergés

(Catalunya)
Pinotxo, el nen de fusta

Ti

TITELLES

Dissabte 22, diumenge 23
i dilluns 24 / 12, 16 i 18 h
Espai Parlament

Una de les companyies amb més tradició de
tot Catalunya va guanyar el 2011 el premi Drac
d’Or Ara Titelles a la Fira Internacional de Titelles de Lleida amb aquest espectacle, en el
qual titelles de guant i fusta interpreten una versió de la popular història de Carlo Collodi. Una
història de superació en què Pinotxo, el titella
protagonista, lluitarà per convertir-se en un nen
de debò. Titelles de guant de tota la vida en
una història amb escenografies canviants, una
tècnica de manipulació impecable i tones de
poesia.
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(França)

J

JOCS

Dissabte 22, diumenge 23
i dilluns 24 / De 12 a 19.15 h
Zoo / Trencalòs

El Parc Zoològic de Barcelona celebra els 120
anys de vida, i la Mercè s’afegeix a la festa
amb tres propostes familiars. A Un vache de
manège et son orgameuh, als adults els tocarà
munyir una vaca, però com que és una vaca
mecànica, de les mamelles no en sortirà llet,
sinó tones de diversió per als menuts. I és que
l’energia que generin farà anar un carrusel on
els més petits podran fer voltes i voltes muntats en una vaca àngel, una vaca abella, una
vaca avió... Però aquí no acaba la festa. També
trobareu dues instal·lacions més: La cabane du
jardín i el Bestiaire alpin, dues propostes ben
animals pensades per als més petits.

Durant els dies 22, 23 i 24 de setembre, a
l‘espai de lliure accés del Zoo podreu visitar
una exposició fotogràfica sobre la història del
recinte, una mostra de les 106 portades de
les revistes del Zoo des del 1962 fins al 2012
i El gran mural de les històries del Zoo, creat
amb les fotos enviades pels visitants.
Informació a: www.zoobarcelona.cat.
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I a més...
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120 aniversari
del Zoo de Barcelona
Théâtre de la Toupine
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Desitjareu que es pongui el sol
perquè comenci l’activitat nocturna
al parc de la Ciutadella. Deixeu-vos
enlluernar per espectacles de foc,
instal·lacions lumíniques i malabarismes,
entre altres propostes que, és clar, brillen
amb llum pròpia.

MERCÈ 2012

EL PARC DE
LA LLUM I LES
TECNOLOGIES
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Bilbobasso
(França) Polar

D +10

DANSA

Divendres 21, dissabte 22
i diumenge 23 / 23 h
Cascada

De les nostres històries de lladres i serenos els
francesos en diuen polar. D’aquí el títol d’un
espectacle on el foc és un dels grans protagonistes. Una noia jove, un crim, mòbils ocults...
Descobrireu una història apassionant protagonitzada per una patrona silenciosa, un contrabaixista sinistre, un gàngster... Tots ballen sobre la sorra la música sensual del tango mentre
fan malabarismes amb un foc que potser és un
símbol dels desitjos que els consumeixen. Tango, foc, sorra, poesia... i emocions fortes!
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Ytuquepintas

(Catalunya)
Amb els peus a terra

V

video

Divendres 21, dissabte 22
i diumenge 23 / 21 i 22.45 h
Exterior Umbracle

Borja González tenia una llarga experiència en
el món del circ fins que va descobrir la seva
habilitat per dibuixar sobre la sorra i crear del
no res un món tan fantàstic i tendre com efímer.
Ara barreja les seves habilitats per encapçalar
una proposta on el veureu fer acrobàcies però,
també, portar-nos a universos suggeridors només amb les puntes dels dits.

The Mamzelles
(Catalunya) Concert

M

MÚSICA

Divendres 21, dissabte 22
i diumenge 23 / 00.30 h
Escenari Canta i Balla

Tenen tones de talent i no els falta de res, tret
de vergonya. I és que Paula Malia, Paula Ribó
i Bárbara Mestanza, les components d’aquest
grup barceloní que acaba de llançar el seu primer disc, Que se desnude otra, es van conèixer
estudiant teatre musical i utilitzen els recursos
escènics en uns concerts tan divertits com originals.
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CREACIÓ
MAC
—

Brodas Bros

(Catalunya) Acció robots

D

DANSA

Divendres 21, dissabte 22
i diumenge 23 / 21.30, 22.45,
23.15, 00.30 i 1 h
Escenari Til·lers

Són ballarins o robots? Us serà difícil saber-ho
en aquest espectacle on la llum i la dansa són
les protagonistes. És la creació més nova dels
Brodas Bros, que han portat el hip hop i les noves cultures urbanes a tota mena d’espais. Els
veureu guarnits amb tota mena de llums i convertits en éssers mecànics que ballen hip hop.

D

DANSA

Divendres 21, dissabte 22
i diumenge 23 / 21.45 i 23.30 h
Escenari Til·lers

La ironia és una de les grans armes de Sol Picó,
una de les creadores més transgressores del
moment. I d’ironia i transgressió en tindreu una
bona dosi en aquest espectacle, una proposta
per a ballarina, percussionista i violinista en el
qual recupera l’essència de les seves primeres
propostes de carrer. La cara més salvatge de la
dansa contemporània.
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(Catalunya) Spanish Omelette

MERCÈ 2012

Sol Picó

Gandini Juggling
(Gran Bretanya) Glow

C

CIRC

Divendres 21, dissabte 22
i diumenge 23 / 23 i 00.45 h
Escenari Til·lers

Els Gandini Juggling tenen una doble vida: diürna
i nocturna. A plena llum del dia els heu vist retre
homenatge a Pina Bausch i, a la nit, els veureu
fer malabars amb unes bitlles que s’il·luminen i
que evolucionen per l’aire al ritme de la música,
mentre creen un efecte màgic que us deixarà
encisats. Els reis dels malabars.
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MID / Playmodes
(Catalunya) Radial

Vi

visual

Divendres 21, dissabte 22
i diumenge 23 / De 21 a 00.45 h,
sessions cada 20 minuts
Llac / Illeta

Els instruments audiovisuals més nous, de la mà
de MID i Playmodes, amb el suport d’Hangar.
org. Ells són els creadors de propostes que us
deixaran hipnotitzats, com Blue Beams i The
Particle. El primer és una instal·lació basada en
la sincronització de feixos motoritzats de llum
làser i so envolvent. I el segon, creat per Àlex
Posada, és un volum de llums i sons en moviment continu que s’inspiren en les molècules
que van donar origen a la vida, una escultura en
moviment que veureu a la illeta central del llac.
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Lummo

(Catalunya) Lummo Blocks

J +8

JOCS

Divendres 21, dissabte 22
i diumenge 23 / De 21 a 1 h
Espai Zoologia

Voleu convertir-vos en una peça del Tetris? I és
que no us caldrà fer anar cap comandament
per orientar i desplaçar els blocs que van caient, sinó que serà el moviment del vostre propi
cos el que determinarà com es mouen les peces a la pantalla gegant que tindreu al davant.
Per aprendre a cooperar.

LaLaLab

(València) AR Magic System

J +8

JOCS

Divendres 21, dissabte 22
i diumenge 23 / De 21 a 1 h
Porta Princesa

Veniu amb l’amic, amiga o familiar més guapo
que trobeu, perquè en aquests miralls és tan
important l’aspecte que teniu vosaltres... com
el del veí del costat. Si quan aneu al Tibidabo no hi ha qui us tregui de la sala dels miralls
deformants, passeu per aquí, que aquests són
electrònics i encara impressionen més. Us canviarà la cara, així que si sou propensos a les
crisis d’identitat... millor quedeu-vos a casa.
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Marcel·lí Antúnez

(Catalunya) Metamembrana

Vi +8

VISUAL

Divendres 21, dissabte 22
i diumenge 23 / De 21 a 1 h
Espai Geologia

En aquesta performance mecatrònica, Marcel·lí
Antúnez us explicarà una història en la qual no
us limitareu a mirar i escoltar. I és que vosaltres sereu part del relat gràcies a un enginyós
aparell que capturarà els vostres rostres, així
que no us estranyi si els personatges que veieu a la pantalla tenen la vostra cara i les dels
vostres amics i amigues. Una altra manera de
narrar en la qual passareu de ser espectadors
a protagonistes.

Jordi Rocosa
Divendres 21, dissabte 22
i diumenge 23 / Tot el dia i a la nit
Espectacle itinerant

Les escultures mòbils de Jordi Rocosa semblen en un estat d’inestabilitat permanent, però
no patiu, que és un efecte calculat. Feu-les
anar amunt i avall i, si teniu dubtes, observeu
aquest ésser amb cap d’ase que fa de mestre
de cerimònies.
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i

itinerant

MERCÈ 2012

(Catalunya)

Alexandra González,
Sergi Ots i David Piñol
(Catalunya)

TRANSPORTS
Parc de la Ciutadella
L1 (Arc de Triomf)
14, 39, 41, 42, 51, 120, 141, N0 i N11
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Trobareu aquests tres artistes exercint de presentadors a l’escenari «La Mercè Canta i Balla», al Parc de la Dansa i el Teatre de Carrer,
però possiblement també els veureu animant
en qualsevol altre moment la resta d’escenaris del parc de la Ciutadella. Pareu-hi l’orella,
que passareu una bona estona!

07/09/12 11:53

Recórrer les estances i els jardins
d’un edifici singular que només
s’obre un cop l’any s’ha convertit
ja en un dels nous clàssics de la Mercè.
Enguany, el Palauet Albéniz s’obre
durant dues jornades i s’omple d’artefactes
peculiars, de circ i de la millor música.
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MERCÈ 2012

LA FIRA MÀGICA
DEL PALAUET
ALBÉNIZ

CREACIÓ
MAC
—

Antigua i Barbuda
(Catalunya)
Arquitectura de fira

J

JOCS

TRANSPORTS

Dies 23 i 24 de setembre
D’11 a 21 h

Mentre passegeu pels jardins de Joan Maragall
us sorprendran les màquines extravagants que
hi trobareu. És Arquitectura de fira on Antigua i
Barbuda ens oferirà una bona mostra del talent
català per a les arts de carrer. La companyia
de Jordà Ferré convertirà l’espai en un món
d’il·lusions, una fira màgica plena d’artefactes
peculiars i sorprenents.

Palauet Albéniz
L1 i L3 (Espanya)
50, 56, 61, 125 i 193
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Portes obertes
al Palauet Albéniz
i els jardins
de Joan Maragall

Gromic + Sant Andreu
Jazz Band + Orfeó
Gracienc + Folkincats

Dies 23 i 24 de setembre
D’11 a 21 h
L’itinerari està adaptat per a
persones amb mobilitat reduïda,
tret del pis on hi ha les cuines.

Dies 23 i 24 de setembre
D’11 a 21 h (concerts: 20 h)

És l’escenari de les recepcions que s’ofereixen
als visitants més il·lustres, però també és una
part de la ciutat que tothom hauria de conéixer,
d’aquí que enguany el Palauet Albéniz s’obri a
la ciutadania no un dia, com fins ara, sinó dos.
Veniu a veure els salons nobles i les cuines de
l’edifici, que és un dels menys coneguts de tots
els que es van construir per a l’Exposició Universal del 1929. I no deixeu de fer una passejada pels jardins de Joan Maragall.
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(Catalunya)

Els jardins que envolten el Palauet Albéniz disposen d’una programació pròpia. Hi veureu
l’actor Gromic, que oferirà un espectacle de
circ i teatre per a tots els públics. I cada dia, al
vespre, toca concert: sentireu els talents més
joves del jazz barceloní amb la Sant Andreu
Jazz Band, i també la fusió de sons tradicionals catalans i el jazz-folk de l’Orfeó Gracienc
i Folkincats.
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L’escena musical catalana vessa
creativitat i talent, així que no és estrany
que els nostres artistes comencin
a córrer per escenaris de tot el món.
Si encara no sabeu per què,
veniu a la Mercè, on en veureu
uns quants de les escenes
més diverses: de la rumba a l’indie
passant per les músiques del món.
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MERCÈ 2012

MERCÈ
MÚSICA

Programa 15x21 Merce2012 6set.indd 52

07/09/12 11:53

Abbey Road
(Catalunya; pop)
Divendres 21 / 23.30 h
Plaça de Sant Jaume
Enguany es compleixen cinquanta anys de la
creació d’una banda que va canviar el món de
la música. I a l’envelat sense sostre de la plaça de Sant Jaume ho celebren amb els impersonators barcelonins de The Beatles, és a dir,
amb els Abbey Road, una banda que s’ha especialitzat en el repertori beatlemaníac d’entre
el 1962 i el 1966. Aneu-vos preparant, que us
espera a hard day’s night.

Dissabte 22 / 23.30 h
Plaça de Sant Jaume
Hi ha cançons que arriben al cor, però la fiblada d’emoció no seria possible sense un o
una intèrpret que ens la transmeti. A tots ells
ret homenatge un espectacle on sentireu versions renovades però perfectament reconeixibles
d’aquelles cançons sense les quals no podríeu
viure. Temes de Sisa, Chucho, Gato Pérez o
Antònia Font prenen una vida nova.
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(Catalunya; pop)
Canciones que hacen bum
(y otras memorias pop)

MERCÈ 2012

Miqui Puig & Original
Jazz Orquestra
del Taller de Músics

Los Amaya

(Catalunya; rumba catalana)
La vuelta de los Amaya
Diumenge 23 / 23.30 h
Plaça de Sant Jaume
José i Delfín Amaya van arrencar amb cançons
com Caramelos, es van fer immortals amb temes
com Vete i, avui, tornen a defensar sobre l’escenari unes petites joies rumberes que brillen com el
primer dia. El retorn d’un mite de la rumba catalana en el qual participaran tant artistes de la nova
generació com músics que hi han col·laborat.
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Le Vent du Nord
(Quebec; folk)

Divendres 21 / 21.30 h
Plaça de Catalunya
Vénen del Quebec, fa deu anys que van néixer
i, ara que són un dels grups imprescindibles
de l’escena folk mundial, celebren el seu aniversari a la plaça de Catalunya. Nicolas Boulerice, Simon Beaudry, Olivier Demers i Réjean
Brune porten al cor de la ciutat un repertori de
cançons tradicionals i composicions pròpies
que us faran ballar i us emocionaran.

La Carrau

(Catalunya; folk)
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Divendres 21 / 23 h
Plaça de Catalunya
I d’aniversari en aniversari. Perquè el grup de
música tradicional de Terrassa La Carrau va
començar a caminar ara fa quinze anys i ja corren pel món sense complexos portant allà on
els ho demanin un so amb arrels que cada dia
té més adeptes. Avui protagonitzen un concert
excepcional on, com a fi de festa, compartiran
escenari amb Le Vent du Nord. La festa, però,
va més enllà: veureu que en aquest concert no
tot passa a l’escenari, i que dracs, gegants i
castellers també hi estan convidats.

AfriCants

(Catalunya; músiques del món)
Dissabte 22 / 22.30 h
Plaça de Catalunya
Diuen que són músics africans però més aviat
caldria dir-ne afrocatalans, perquè artistes com
Masara Traoré, Nino Galissa, Bino Barros, Nalle
Club i Kwame Afrovibes no només viuen a Catalunya fa anys, sinó que, a més, han enriquit
la nostra cultura musical amb sons lluminosos
que utilitzen instruments poc coneguts a casa
nostra com la kora o el jeli goni. Una nit de música i ball plena de ritmes de Guinea-Bissau,
Cabo Verde o Burkina Fasso... amb accent
català. Un concert organitzat en col·laboració
amb l’Espai Àfrica-Catalunya, Associació pel
Coneixement de les Realitats Africanes.
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(Catalunya; cançó) 60 Oriols
Diumenge 23 / 22.30 h
Plaça de Catalunya
Canto i sóc feliç, diu en un dels temes del seu
darrer disc el músic Oriol Tramvia, un intèrpret
que ha trobat en els escenaris el secret de
l’eterna joventut musical. I és que pocs com
ell són capaços de seguir-li el ritme en el món
de l’espectacle amb seixanta anys a l’esquena,
i continuar interpretant músiques que van del
bolero al pasdoble passant per l’havanera i el
blues, amb un estil singular amarat de teatralitat. L’antic integrant del Grup de Folk, que va
ser l’alternativa festiva a Els Setze Jutges, segueix en forma. I és que, com diu una de les seves cançons més mítiques, Oriol Tramvia és...
com una «Bèstia!».
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Pau Riba
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Oriol Tramvia

(Catalunya; cançó)
Jo, la donya i el gripau
Diumenge 23 / 24 h
Plaça de Catalunya
L’any passat, Pau Riba va reeditar un disc emblemàtic de la cançó en català, un treball fortament influït per la música tradicional que havia
enregistrat per primera vegada el 1971 a Formentera, a l’aire lliure, utilitzant un micròfon de
cinema i aprofitant sons naturals com el ressò
d’un pou o el murmuri de les abelles. Ara fa
reviure els temes d’un treball inspirat en el part
natural del seu primer fill, Pauet (el gripau del
títol). I Pauet i el seu germà, Caïm, avui integrants del grup Pastora, acompanyen el pare
i mestre en una nit que ens recorda que l’èxit
de la música catalana d’avui beu del talent, la
gosadia i la voluntat d’experimentar d’artistes
com Pau Riba.
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Gani Mirzo

(Catalunya; músiques del món)
Divendres 21 / 22.30 h
Avinguda de la Catedral
Un món de sons sense sortir de casa. Això és
el que trobareu aquests dies a l’avinguda de la
Catedral, que ens ofereix una mirada al món
des de la perspectiva de Barcelona. Per exemple, la d’aquest músic kurd nascut a la ciutat
siriana d’Al-Qamisli que va venir a estudiar al
Conservatori del Liceu i que, amb la seva herència i el seu aprenentatge barceloní va saber
crear uns sons que fusionen Orient i Occident
per demostrar-nos que a tots dos els uneixen
més coses que no els separen. Llaüt, buzuk i
guitarra espanyola.
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Orquestra àrab
de Barcelona

(Catalunya; músiques del món)
Divendres 21 / 00.30 h
Avinguda de la Catedral

«Dolça Catalunya, pàtria del meu cor». Si heu
sentit aquest fragment de L’emigrant de Verdaguer integrat en una cançó àrab és gràcies
a aquesta orquestra, una formació de músics
magribins i catalans liderada per Mohamed
Soulimane que no ens parla només de fusió
musical, sinó d’uns artistes que han esdevingut
altaveu artístic del col·lectiu d’immigrants magribins i que han fet bandera de la integració.
A canvi, han rebut l’afecte d’un públic que no
es perdrà el seu concert, on segur que sonen
temes de Llibertat, el seu darrer disc, ple de
ritmes nous.
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Roger Mas
i la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona
(Catalunya; cançó)
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Dissabte 22 / 22.30 h
Avinguda de la Catedral
El cicle «Bandautors al Palau» del Palau de la
Música va veure, a la primavera del 2011, la
primera gran col·laboració entre la banda de
Roger Mas i la Cobla Sant Jordi - Ciutat de
Barcelona, que ja havien treballat anteriorment
en una de les cançons de l’artista de Solsona.
Aquest any, Mas i la Cobla han enregistrat finalment un disc que és tot un maridatge musical
entre un creador que sempre ha navegat entre els sons moderns, les tradicions musicals
i els sons del món, i una formació de música
tradicional catalana sempre oberta a les experiències musicals més noves i suggeridores. Un
diàleg sonor tan intens com emotiu.

Jorge Pardo

Huellas. Flamenco
& Jazz Ensemble
(Madrid; flamenc i jazz)
Dissabte 22 / 00.30 h
Avinguda de la Catedral
Entre el jazz i el flamenc. Així ha viscut el saxofonista i flautista Jorge Pardo la seva existència musical, resumida en un treball discogràfic
fresc i ple de vitalitat on el talent jazzístic més
avantguardista es conjumina perfectament
amb l’essència del flamenc més pur. El resultat
és una reflexió musical on caben des de peces
jazzístiques creades a partir de pals com el tango, la zambra o el jaleo, fins a blues interpretats
per bulerías. Una mixtura genial servida pel rei
del jazz... flamenc.
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Gochag Askarov
i el Mugham Ensemble
(Azerbaidjan; world music)
Diumenge 23 / 22.30 h
Avinguda de la Catedral
Com a part del Festival Àsia, l’avinguda de la
Catedral acull l’actuació d’una banda azerbaidjanesa especialitzada en el mugham, una música de gran sofisticació emocional que l’any
2003 va ser declarada obra mestra del patrimoni oral i immaterial per la UNESCO. No us
perdeu la veu passional de Gochag Askarov, el
cantant del grup, ni el so dels instruments azerbaidjanesos, poc coneguts a casa nostra, que
fan sonar Elnur Mikayilov, Shirzad Fataliyev,
Kamran Karimov i Mirjavad Jafarov.

Diumenge 23 / 00.30 h
Avinguda de la Catedral
La veu d’aquesta cantant tunisiana és d’aquelles que es fan populars entre el públic abans i
tot que cap gran companyia hagi decidit convertir-la en un fenomen musical. Cal atribuir-ho
a la sinceritat d’una proposta que ha begut de
fonts diverses per construir un so que està a
cavall del rock, la música oriental i el trip-hop.
No és estrany que durant la revolució del Llessamí que va viure el seu país, molts joves cantessin pels carrers el seu tema Kelmti Horra [‘La
meva paraula és lliure’].
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(Tunísia; world music)
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Emel Mathlouthi

Very Pomelo

(Catalunya; rock/punk/
psicodèlia)
Divendres 21 / 22.30 h
Parc del Fòrum
Sobre un escenari, els Very Pomelo són imprevisibles, però si hi ha una cosa segura en un
dels seus concerts és que hi haurà una bona
dosi d’irreverència i bon humor, i que gèneres
com el folk, el rock, el punk, la psicodèlia, el
R&B i algun més es barrejaran sense complexos. El seu últim disc és Xurrac Asclat.
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Maika Makovski
(Mallorca; indie rock)
Divendres, 21 / 3 h
Parc del Fòrum
És de Mallorca, té sang andalusa i macedònia i
us la podeu trobar per Nova York, però sempre
torna a una ciutat: Barcelona. Aquí, ja fa anys
que el seu talent era un secret entre els qui coneixien les escenes underground, però ara el
secret és una veritat que ella mateixa s’encarrega de proclamar a cada concert. Sobre l’escenari, demostra per què se la considera una
de les veus més potents del nou rock i la música independent. Aquest estiu acaba de llançar
Thank You for the Boots.

Che Sudaka
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(Barcelona; world music/fusió)
Dissabte 22 / 22.30 h
Parc del Fòrum
L’aparició del seu tema Sin papeles al mític recopilatori La Colifata va ser l’inici d’una carrera
que ara els porta a viatjar per tot el món interpretant una barreja de sons rumberos i de ritmes
com el ska, el reggae-rock i la world music. I la
proposta connecta amb un públic que s’hi lliura
sense reserves. Han fet deu anys i ho celebren
amb un disc que es diu així: 10.

Txarango

(Catalunya; fusió)
Dissabte 22 / 1.30 h
Parc del Fòrum
Benvinguts al llarg viatge. Amb un títol així d’acollidor, el que molts consideren el nou grup revelació del panorama musical català fa el seu debut
discogràfic. Hi trobareu una fusió de ritmes que
van del reggae i el dub al latin, unes cançons amb
una qualitat musical fora de dubte i unes lletres
amb consistència literària. Si dubteu de la seva
proposta perquè encara no els heu sentit, penseu que, sense tenir disc, ja van ser portada de la
revista Enderrock i que ja fa temps que són habituals a TV3 i Catalunya Ràdio. Escolteu Amagada
primavera i us hi rendireu.
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Parc del Fòrum
Ràdio Flaixbac
Diumenge 23
Margarett (Catalunya; pop)

22 h La banda barcelonina acaba de publicar
Los sueños que perdí després de molt d’esforç.
No us perdeu el seu directe.

Oceana (Alemanya; pop-soul)

23.15 h Endless Summer es va convertir en la
cançó de l’Eurocopa 2012. Ara la podreu escoltar en directe.

23.50 h El seu tema Jenifer (Premi Enderrock
2012) va ser tota una revelació, però només va
ser l’inici de la carrera d’aquest grup. Escolteu
Tintín i La contorsionista i veureu.

I també....
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A la 1 h tindreu una altra actuació musical en
viu (per determinar) i, fins a les 5 h, us espera el
«Va Parir Tour de Ràdio Flaixbac».

MERCÈ 2012

Els Catarres
(Catalunya; pop-folk)

TRANSPORTS
Plaça de Sant Jaume
L3 (Liceu) i L4 (Jaume I)
14, 17, 19, 40, 45, 59, 120, N8, N9, N12 i N15
pl. Sant Miquel i pl. Ramon Berenguer el Gran
Plaça de Catalunya
L1 i L3 (Catalunya)
FGC Catalunya
Rodalies Renfe
9, 14, 16, 17, 22, 24, 28, 41, 42, 55, 58, 59, 66,
67, 68, 91, 141, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7,
N8, N9, N11, N12, N13 i N15
Gran Via, 632 i 596: pl. Universitat;
pl. Urquinaona; pl. Vicenç Martorell i pl. Catalunya

Parc del Fòrum
T4
L4 (El Maresme/Fòrum)
7, 36, 41, 43, 141, N6 i N7
pg. Taulat, 280; Rambla Prim, 19 i Llull, 396
Avinguda de la Reina Maria Cristina
L1 i L3 (Espanya)
FGC (Espanya)
13, 23, 27, 30, 37, 46, 50, 55, 61, 65, 79, 100,
141, 165, 193 i N0, N1, N2, N13, N14, N15, N16
i N17
Gran Via, 376 i 381; av. Rius i Taulet, 2;
Tarragona, 105; Consell de Cent, 6 i Vilamarí, 82

Avinguda de la Catedral
L3 (Liceu) i L4 (Jaume I)
14, 17, 19, 40, 45, 59, 120, N8, N9, N12 i N15
pl. Carles Pi i Sunyer; Duran i Bas, 2
i av. Catedral, 6
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AvINGUDA Maria Cristina
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Les emissores de ràdio tornen a omplir de bona música
un espai ja consolidat com a escenari de grans concerts
de la festa major.

Cadena Dial
Divendres 21

Salvador Beltrán
(Catalunya; cançó)

40 Principales
i Hard Rock
Divendres 21

Xuso Jones (Múrcia; pop)

19 h Un jove artista del Prat de Llobregat que
s’ha fet famós amb el tema En mi mente.

19.20 h El noi que demanava hamburgueses
cantant presenta ara Buy the DJ a Round.

Sie7e (Puerto Rico; pop)

Amelie (Catalunya; pop)

20.15 h Primer va ser Yo tengo tu love i ara I’m
sorry: són les lletres optimistes i carregades de
bones intencions de David Rodríguez Labault,
un cantant que ha guanyat un Grammy com a
artista llatí revelació.

Rosana (Canàries; cançó)
21.30 h No hi ha estrella més positiva al firmament musical en castellà que Rosana, una cantant de Lanzarote que mostra la seva maduresa
artística mitjançant les cançons del seu últim
treball, Buenos días mundo.
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23 h Els premis Enderrock 2012 al millor grup
revelació segueixen Somniant desperts.

Dover (Madrid; pop)
24 h Després de l’experiència ètnica deI disc
I ka kené, la banda torna al so electrònic amb el
tema What Goes Around Comes Around.

Macaco (Catalunya; fusió)
1.15 h Alegria en temps ombrívols. Això ens
ofereix El murmullo del fuego, que aposta per
sons ètnics que parteixen del reggae.

07/09/12 11:53

Juan Magan
(Catalunya; dance)
20.10 h Un dels discjòqueis i productors dedicats
a la música de ball més coneguts del moment.

Abril (Catalunya; pop-rock)
20.40 h Una de les bandes de pop rock alternatiu en català més noves.

La Porta dels Somnis
(Catalunya; pop)
21.20 h Els components d’aquesta banda tenen orígens molt diversos però, junts, han seduït el públic. El seu últim disc és Aire lliure.

Dissabte 22

Pastora (Catalunya; pop)

Marlango (Madrid; pop)

22.40 h Dolo Beltran i els germans Riba canten
en català en el seu nou disc, Una altra galàxia.

22 h La banda de Leonor Watling torna a Barcelona amb Un día extraordinario.

Vuit (Catalunya; pop-rock)

Yonki Love
(Barcelona; rumba - hip hop)
23.30 h Made in taxi és el nou disc d’un projecte que fusiona tota mena de sons.

Revólver (València; rock)
00.30 h Ja fa gairebé vint anys que el grup de
Carlos Goñi és a la carretera. I ho celebren amb
el disc Argán, on fusionen rock i sons africans.

Europa FM

23.20 h Temes càlids, melangiosos i lletres
sovint compromeses, a càrrec d’un jove grup
amb pinzellades de rock alternatiu.
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Cadena 100

22 h Segur que vau sentir fa uns mesos Fora de
joc, amb el qual la cantautora barcelonina promocionava la Marató contra la Pobresa de TV3.

MERCÈ 2012

Lidia Guevara
(Catalunya; pop/cançó)

Lexus (Catalunya; pop)
24 h Per què no es toquen les nostres mans?
es pregunten Lexus en el seu quart disc.

Lax’n’Busto (Catalunya; rock)
00.40 h Trobàveu a faltar una ració de bon
rock? Doncs no patiu, que segur que la banda
del Vendrell us salvarà la vida amb un dels seus
xous plens d’energia.

Diumenge 23

Brian Cross
(Catalunya; dance)

DJ Jonathan Castilla
i Quique Tejada

2 h Un dels més coneguts discjòqueis barcelonins es presenta a la Mercè amb convidats
internacionals.

19 h Festa familiar amb la participació de
l’Always Drinking Marxing Band.

Programa 15x21 Merce2012 6set.indd 63

07/09/12 11:53

MERCÈ 2012
64
Programa 15x21 Merce2012 6set.indd 64

07/09/12 11:53

FESTIVAL
BAM

65

Howlin Rain

(San Francisco; soul/blues/
rock)

MERCÈ 2012

El festival BAM arriba enguany a la seva
edició número vint. Ho celebra oferint-nos
un programa de música alternativa ple de
propostes d’alt interès: veniu i veureu talents
de fora i una tria selecta de les formacions
catalanes més noves.

Divendres 21 / 23 h
Pl. Reial
Si alguns escriptors busquen la Gran Novel·
la Americana, algunes bandes persegueixen
el Gran Disc Americà. Com els Howlin Rain
d’Ethan Miller (guitarrista de Comets On Fire),
que a l’ambiciós i èpic The Russian Wilds
(2012) s’han aliat amb el productor Rick Rubin
per organitzar un gran viatge pel rock clàssic
dels setanta i les seves arrels. Al seu tercer disc
trobem melodies soul i blues, riffs, percussions
llatines i fins i tot pop d’ona mitjana.
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Isaac Ulam

(Catalunya; alternativa/
experimental/folk)
Divendres 21 / 20.30 h
Pl. Joan Coromines
El disc de culte En els prats més llunyans
(2009) ha tingut per fi continuació aquest any:
es diu Murtra i mostra Isaac Ulam retent homenatge a l’amor en cançons de vegades fosques
i d’altres sorprenentment lluminoses. En concert, Ulam es presenta molt ben acompanyat
per Kiko Barrenengoa (guitarra i violí), Paula
López Bermejo (veu), Puter (baix), Lluís Bestard
(bateria) i Alberto Pérez (teclat).

Sonny and the Sunsets

66

MERCÈ 2012

(San Francisco; psicodèlia/
country-rock)
Divendres 21 / 23.30 h
Pl. Joan Coromines

Sonny Smith concep la música com un joc:
vegeu el seu projecte 100 Records
(recopilatoris amb temes de grups imaginaris)
i els seus lúdics primers discs amb la banda
de garage-pop Sonny and the Sunsets. El seu
tercer disc és una altra cosa: Smith ha tallat
amb la seva xicota després de deu anys i ha
emergit amb un àlbum una mica més sincer i,
sorpresa!, amb càlides formes country-rock.

Joan Colomo
(Catalunya; pop)
Divendres 21 / 21.15 h
Pl. dels Àngels
A Producto interior bruto, vol. 2 (2012), el líder
de La Célula Durmiente i antic guitarrista de
The Unfinished Sympathy es confirma com a
cantautor pop realment insòlit. Pop i més enllà,
perquè Colomo és bastant aliè a les barreres
genèriques, i de tot tipus. Ell trenca les normes, canvia d’humor fàcilment, busca i gairebé
sempre troba. La seva bogeria ajuda a viure, a
«aprender a lidiar con la estéril modernidad»,
com diu en un dels seus temes.

Programa 15x21 Merce2012 6set.indd 66

07/09/12 11:54

Vetusta Morla
(Madrid; rock)

Divendres 21 / 1.30 h
Parc del Fòrum
Amb Un dia en el mundo, editat el 2008, ja es
van posar a la butxaca una pila de seguidors
del rock alternatiu, però amb Mapas (2011), es
van convertir en un fenomen musical que ha
passat per les sales i els festivals més atents
als nous sons. La seva cançó Sálvese quien
pueda va ser una revelació per a molts, però
tenen molts més temes que s’escolten amb el
mateix plaer.

Fliptrix

(Londres; hip-hop)
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El BAM d’aquest any porta un dels millors
exponents actuals de l’escena britànica,
l’MC superdotat Fliptrix, fundador del segell
High Focus. Sota l’aixella carrega el seu tercer disc en solitari, Third Eye of the Storm
(2012), un tractat de metafísica urbana amb bases boom bap a càrrec de productors com Chemo, Jon Phonics i Leaf Dog, i les noves promeses
Kontigo i Extrateless. Amb el DJ Premier entre els
seus fans, Fliptrix promet grans vibracions.

MERCÈ 2012

Dissabte 22 / 13.30 h
Pl. Reial

THEESatisfaction

(Seattle; funk/piscodèlia/soul)
Dissabte 22 / 21.30 h
Pl. Reial
Stasia Irons i Catherine Harris-White van forjar
la seva carrera de manera lenta però íntegra,
a força de CD fets a mà i gires finançades per
elles mateixes. El seu recent fitxatge per Sub
Pop és la recompensa justa a una forma de fer
les coses. I el reconeixement a una música fascinant que qualsevol segell voldria editar: rap a
l’estil Ursula Rucker per sobre de confeccions
fascinants de funk, psicodèl·lia, jazz i soul. L’àlbum awE naturalE és mitja hora d’afrofuturisme
sensual.

Programa 15x21 Merce2012 6set.indd 67

07/09/12 11:54

Filastine

(Los Angeles / Catalunya;
electrònica)
Dissabte 22 / 00.45 h
Pl. Reial
Aquest productor de Los Angeles amb esperit
nòmada, ara amb seu a Barcelona, és conegut
i reconegut a tot el món pel seu talent a l’hora
d’encreuar ritmes ballables amb músiques tradicionals, en un exercici d’hibridació facilitat pels
nous mètodes de producció i intercanvi. Loot
(2012) podria ser el seu triomf artístic més important fins ara: una obra de bellesa caòtica
que combina temes amb «missatge» amb d’altres de pur assalt sensorial.

L’Hereu Escampa
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(Catalunya; posthardcore)
Dissabte, 22 / 20.30 h
Pl. Joan Coromines
Al seu primer EP, L’hereu escampa, mostren
una cruesa que en el directe encara s’accentúa
més. La seva especialitat és el posthardcore:
brutal L’estampa, cançó de ritme variable amb
confessions carnals(«Me’n vaig a dormir esperant somiar amb les teves cuixes»). Hereus
de Fugazi, Two Gallants i, quan es posen més
melòdics, Hüsker Dü(escolteu Fet i amagar),
aquest duet és una alenada d’aire fresc per a
l’escena alternativa catalana.

Black Dice

(Nova York; rock psicodèlic)
Dissabte 22 / 00.30 h
Pl. dels Àngels
Aquests col·legues i germans espirituals d’Animal Collective duen ja una dècada i mitja fent
un soroll d’allò més imaginatiu. La seva darrera
entremaliadura art-rock es diu Mr. Impossible
(2012) i és, potser, el seu disc més rítmic; retorçat i estrany, però rítmic. Si necessiteu música
que us faci girar el cap, poques opcions millors
que el seu rock psicodèl·lic amb regust a rave
marciana; o com sonaria Aphex Twin amb banda. Throbbing Gristle és una altra bona referència, però Black Dice són molt seus.
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Meneo

(Madrid; electropop)
Dissabte 22 / 00.30 h
Parc del Fòrum ElectroBAM
El guatemalenc Rigo Pex, àlies Meneo, sap
muntar un escàndol. Allà on va organitza unes
festes de les quals tothom surt amb menys
roba o, com a mínim, amb la roba d’un altre.
La seva electrònica amb sons de vuit bits ha
arribat, a més, al moment més inspirat en el
seu primer llançament des de gairebé fa quatre
anys, l’EP Larele (2012), tropical i psicotròpic.
Gaudiu de la festa abans que Diplo us fitxi per
al seu segell, Mad Decent, i no us tornem a
veure mai més.

Kap Bambino

Aquest duo de Bordeus practica un digi-punk
d’esperit pop. Cançons melòdiques però de so
anàrquic, teixidures corrosives, aire tòxic i cert
erotisme malaltís. El seu cinquè àlbum, Devotion, conté delícies fosques com la synth-punk
Obsess o una picada d’ullet a Giorgio Moroder
amb Under Tender. Música per ballar i suar.

69

Dissabte 22 / 2 h
Parc del Fòrum - ElectroBAM

MERCÈ 2012

(Bordeus; grunge/electrònica/
new wave)

The Kooks

(Regne Unit; rock)
Dissabte 22 / 22.30 h
Antiga Fàbrica Damm
(Rosselló, 515)
Una cançó de David Bowie va donar nom a una
banda nascuda a Brighton el 2006 que, al segon disc, ja es va col·locar en el primer lloc de
les llistes de vendes al seu país. L’ànima clarament rockera dels seus primers dos treballs
ha deixat pas, en el seu tercer disc, Junk of the
Heart (2011), a sons més propers a l’indie pop.
Temes com Rosie o Junk of the Heart (Happy)
són una pura delícia i vessen frescor i energia.
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Maria Rodés

(Catalunya; acústica/folk/pop)
Diumenge 23 / 21.30 h
Pl. Reial
Amb Sueño Triangular (BCore, 2012) Maria
Rodés aconsegueix obrar el miracle: després
d’una primera sensació de perplexitat i atordiment hi ha un instant, quasi imperceptible, en el
qual l’oient es veu immers en un món de somni i
misteri del qual ja no podrà ni voldrà sortir. Més a
prop de l’abstracció instrumental del seu debut
discogràfic amb Oníric, que no pas de la transparència folk de l’anterior Una forma de hablar
(BCore, 2010), aquest disc la consolida com
una de les millors i més fascinants autores joves del nostre país.

Woodkid

El francès Yoanne Lemoine era conegut com
l’autor de videoclips espectaculars (Katy Perry,
Mystery Jets, Yelle, The Shoes), però des d’ara
fa uns mesos se’l coneix, sobretot, com l’home
darrere Woodkid, un projecte de pop electrònic que va obtenir fama immediata gràcies a
l’impactant videoclip d’Iron, amb la seva èpica
guerrera en blanc i negre i el cameo de la model
Agyness Deyn. Ara ha publicat un nou EP, Run
Boy Run. Art pop total.
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Diumenge 23 / 00.30 h
Pl. Reial
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(França; pop electrònic)

Lidia Damunt

(Catalunya; country-pop)
Diumenge 23 / 23.30 h
Pl. Joan Coromines
Acompanyada del duo electrònic Hidrogenesse, l’antiga Hello Cuca a Vigila el foc
(2012) porta el seu country-pop cap a terrenys
lluminosos, expressius, hipercoloristes... Mai
no ha cantat amb més facilitat i energia, ni les
seves cançons han sonat tan infeccioses; proveu a escoltar-les sense moure els peus. Solament pel minut i mig surrealista de Jauja ja
hauria de figurar en futurs top 5 de l’any. En
directe, l’energia no decreix, sinó que creix i
s’escampa.
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McEnroe

(País Basc; alternativa/pop)
Diumenge 23 / 21.15 h
Pl. dels Àngels
Amb Tú nunca morirás (2009) la banda de
Getxo va trobar el punt perfecte de cocció per
al seu pop trist i èpic, entre slowcore i postrock,
i al recent Las orillas (2012) es mostren igual
d’elegants. Tenen, a més, un altre punt al seu
favor: la incorporació del mag electrònic Olivier
Arson (The Folding and the Point) com a proveïdor de teixidures i detalls.

Los Punsetes

(Madrid; indie-pop)
Diumenge 23 / 00.30 h
Pl. dels Àngels
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Produït per Pablo Díaz-Reixa (el Guincho), Una
montaña es una montaña (2012), el tercer àlbum de Los Punsetes, sorprèn per la densitat i
contundència del seu so. El grup madrileny ha
deixat de banda la vena més punk per abraçar una expansivitat que, de vegades, arriba
a recordar My Bloody Valentine i els seus seguidors hispans com Los Planetas. Les veus
són menys indolents, però les lletres segueixen
al mateix lloc: entre la decepció i el sarcasme, com semblen imposar d’alguna manera
aquests temps nostres.

TRANSPORTS
Plaça Reial
L1 (Liceu)
14, 59, 91, N9, N12 i N15
la Rambla, 80; pl. Joaquim Xirau i pl. Palau
Plaça Àngels / plaça de Joan Coromines
L1 (Catalunya i Universitat) i L3 (Catalunya)
Catalunya
Plaça Catalunya
14, 24, 41, 55, 59, 64, 91, 120, 141, N1, N2, N3,
N5, N6, N7, N8, N9, N11, N12, N13, N14, N15,
N17 i N17
Pl. dels Àngels, pl. Vicenç Martorell i Agustí
Duran i Sanpere, 10
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T4
L4 (El Maresme / Fòrum)
7, 36, 41, 43, 141, N6 i N7
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Antiga Fàbrica Damm
L5 (Sant Pau - Dos de Maig)
10, 19, 50, 51, 92, 117, N0, N1, N4 i N9
Castillejos, 258 i Rosselló, 557
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ELECTRÒNICA EN FAMÍLIA

73
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Si Kim Novak i William Holden ho haguessin sabut,
haurien saltat de la pantalla i haurien deixat plantat
el director Joshua Logan amb el seu Pícnic cinematogràfic.
Aquest és molt millor: té bona música electrònica,
és de veritat i hi caben fins i tot les famílies.

Piknic Electronik
Barcelona
Diumenge 23 / De 13 a 22 h
Jardins de Joan Brossa

TRANSPORTS
Jardins de Joan Brossa
(accés per pl. de la Sardana)
50 i 193
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Si us pensàveu que els ritmes electrònics són
exclusius de la gent jove, aneu ben equivocats. Ens ho demostra una iniciativa nascuda
a Mont-real que aquest estiu ha arribat a Barcelona i que, per la Mercè, fa una sessió especial i gratuïta. Us conviden a gaudir d’un espai
a l’aire lliure perquè pugueu escoltar els millors
discjòqueis del panorama local, nacional i internacional com Mistress Barbara, Blond:ish i Nathan Burns & Elio Krass. Veniu en família, perquè
aquesta activitat està pensada per a tots els públics i fins i tot disposa d’espais especialment
pensats per a pares, mares, fills i filles.
Porteu-vos la carmanyola o compreu el que
vulgueu a les parades que hi ha dins del recinte, on trobareu des de pizza fins a creps o
fruita. Això sí, recordeu que no podeu entrar
amb begudes alcohòliques i que els refrescs
els heu d’entrar en ampolles d’un màxim de 50
centímetres cúbics.
Informació a: piknicelectronik.es.
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17a MOSTRA
D’ASSOCIACIONS
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La proposta més participativa de la festa
major commemora al cor de la ciutat
l’Any Europeu de l’Envelliment Actiu
i de les Relacions Intergeneracionals,
i celebra el 25è aniversari de l’associació
Amics de la Gent Gran.

Mostra d’Associacions
Dies 22, 23 i 24 de setembre
Plaça de Catalunya
Dies 22 i 23, d’11 a 20.30 h.
Dilluns 24, d’11 a 19 h
La Mostra d’Associacions ha esdevingut l’aparador de les entitats i associacions de Barcelona, un punt de trobada on conèixer nous projectes, informar-se de noves iniciatives socials, etc.
Aquest any hi participen, amb els seus estands,
desenes d’organitzacions. Les trobareu a la
Llotja, on quaranta entitats venen productes
solidaris per finançar part dels projectes; el bulevard de les Federacions, amb 20 federacions
que formen el teixit organitzatiu de la ciutat, i el
bulevard de les Associacions, amb 56 entitats
que informaran els visitants sobre les activitats
i els projectes que gestionen.
A més, durant tot el dia podreu participar en
activitats adreçades sobretot al públic familiar
i gaudir d’actuacions a l’escenari principal i a
l’envelat d’activitats.
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La Mostra del 2012 té com a entitat convidada
els Amics de la Gent Gran, que treballa per millorar les condicions de vida de la nostra gent
gran i que enguany celebra el 25è aniversari i
també s’afegeix a la celebració de l’Any Europeu de l’Envelliment Actiu i de les Relacions
Intergeneracionals.
Veniu i coneixereu organitzacions com la Fundació Pare Manel; la Federació d’Entitats Corals de Catalunya (FCEC); l’Associació RebobinART; l’Escola de Puntaires de Barcelona o
Ribermúsica que, com veureu en la tria de propostes que us presentem, organitzen activitats
d’alt interès.
I, si no en teniu prou, no us perdeu la cloenda de la Mostra, on veureu el nou espectacle
col·lectiu Percussió, dansa i participació, l’acte
d’homenatge als Amics de la Gent Gran i l’actuació final del Mag Lari.
Gaudiu d’una bona Mercè, gaudiu d’una bona
Mostra!
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Fundació Pare Manel:
acte solidari «Deixa’t
prendre el pèl pel pare
Manel»
Diumenge 23
D’11 a 14 h (escenari principal)
i de 18.30 a 20.30 h (carpa d’activitats)

Dies 22 i 23, de 18 a 18.30 h
(carpa d’activitats)
Dilluns 24, d’11 a 12 h (auditori)
i de 13.55 a 14.15 h (escenari principal)
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Fundació Ribermúsica:
projecte Bàsquet Beat

MERCÈ 2012

Ai, ai, ai, que el pare Manel us prendrà el pèl!
Però no patiu que, com tot el que fan en aquesta fundació, serà amb les millors intencions.
Coneixeu-los i col·laboreu tallant-vos el cabell
a la perruqueria instal·lada al mig de la plaça
de Catalunya acompanyats de les actuacions
d’artistes com Poker d’Asos, Pere Cabaret,
Artenea, Delorgan, Ja’s Tap o Burlesque de la
Barceloneta. Molta gent del món de la cultura i
l’espectacle passarà per aquí. I vosaltres?

De l’esport a la música només hi ha un pas... o
un bot de pilota. No ho creieu? Doncs veniu a
conèixer aquest projecte d’inclusió social que
aprofita la musicalitat i potencia la rítmica del
bàsquet.

Federació Catalana
d’Entitats Corals:
Aplec Coral de la Mercè
Diumenge 23, de 18 a 19.30 h
(escenari principal)
Estem de sort! I és que la Federació Catalana
d’Entitats Corals fa trenta anys de vida i celebra l’aniversari a la Mostra d’Associacions. I ho
fa convocant un aplec coral on han convidat
formacions de tot Catalunya. Això sona la mar
de bé!
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RebobinART
Dies 22 i 23, d’11 a 20.30 h
(Espai RebobinART)
Dilluns 24, d’11 a 19 h (Espai RebobinART)
Nascuda de la necessitat d’alliberar espais de
creativitat per als artistes urbans de Barcelona,
l’associació RebobinART porta a la Mostra un
tastet de la seva activitat diària. No només organitzarà tallers diversos per a qui s’hi vulgui
apuntar, sinó que també pintarà murals amb
artistes destacats. L’art més participatiu.

Escola de Puntaires
de Barcelona: actes
del 60è Aniversari de
la Punta de Barcelona
MERCÈ 2012

Carpa de l’Escola de Puntaires de Barcelona
Dies 22 i 23 de setembre, d’11 a 20.30 h
Diumenge 24, d’11 a 19 h
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Veniu a veure l’exposició sobre el 60è Aniversari de la Punta de Barcelona i coneixereu un
art que segur que us apassionarà. Aquí presentaran el disseny de les noves estovalles per
a l’altar de la Sagrada Família. Us han agafat
ganes de fer punta? Us n’han preparat un tast.

Acte de cloenda
de la 17a Mostra
d’Associacions
de Barcelona
Dilluns 24, a les 19.30 h
Escenari principal
TRANSPORTS
Plaça de Catalunya
L1 i L3 (Catalunya)
FGC Catalunya
Rodalies Renfe
9, 14, 16, 17, 22, 24, 28, 41, 42, 55, 58, 59, 66,
67, 68, 91, 141, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7,
N8, N9, N11, N12, N13 i N15
Gran Via, 632 i 596; pl. Universitat;
pl. Urquinaona; pl. Vicenç Martorell i pl. Catalunya
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La música i la dansa són a l’abast de tothom. Ho
veureu a l’espectacle col·lectiu Percussió, dansa
i participació, una acció conjunta de les entitats.
Àngel Pereira s’encarrega de la percussió i Carla
Forns, de la dansa, en una experiència de treball
conjunt de les entitats participants a la Mostra.
Després, homenatge a l’entitat convidada d’enguany: Amics de la Gent Gran. I com a final de
Festa, la màgia del gran Mag Lari. Una festa que
no us voldreu perdre!
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Cursa de la Mercè
Diumenge 16 de setembre
Inici i final: av. Reina Maria Cristina
9.30 h
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Corrents, passejant, fent un partit
de voleibol o jugant al futbol. Hi ha moltes
maneres de celebrar la Mercè i, alhora,
de fer salut. Poseu-vos en moviment o,
si més no, veniu a veure com ho fan una
pila de barcelonins. Atenció a la Cursa de la
Mercè, que enguany és més solidària que mai.

MERCÈ 2012

LA MERCÈ
FA ESPORT

Esteu en forma? Ho comprovareu participant
en una cursa que travessa la ciutat i té un recorregut de deu quilòmetres passant per alguns dels punts més emblemàtics de Barcelona. El vostre esperit de superació és el millor al·licient, però si encara us fan falta bones
raons per participar-hi, heu de saber que els
cinc euros que haureu de pagar en el moment
d’inscriure-us (més dos euros pel lloguer del
xip, si no en porteu un de propi) es destinaran
a un seguit d’entitats que, en temps de crisi,
lluiten per fer de la ciutat un lloc millor: són els
Amics de la Gent Gran, la Fundació Àmbit Prevenció, Bona Voluntat en Acció i l’Associació
Esportiva Ciutat Vella. Si voleu més informació,
només heu de consultar el web www.bcn.cat/
cursamerce.
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Caminada de Sants
Diumenge 16 de setembre
Inici i final: parc de l’Espanya Industrial
9h
Del parc de l’Espanya Industrial fins a la part
alta del barri de Sant Gervasi i tornada. Aquest
és el recorregut que fareu si us animeu a participar en aquesta caminada de 12,5 quilòmetres
durant la qual podreu coneixeu una mica millor
la ciutat. L’organitza la Unió Excursionista de
Catalunya de Sants (www.uecsants.org).

Ciutat de Barcelona

Avinguda de la Reina Maria Cristina
L1 i L3 (Espanya)
FGC (Espanya)
13, 37, 56, 57, 61, 91, 121, 141, 157 i N0, N1,
N2, N13, N14, N15, N16 i N17
Av. Rius i Taulet, 2; França Xica, 42
i Gran Via / pl. Espanya (Gran Via, 361, 376 i 385)
Parc de l’Espanya Industrial
L1 (Plaça de Sants), L3 i L5 (Sants Estació)
Estació de Sants
27, 30, 32, 43, 44, 78, 109, 115, N0, N2 i N14
Tarragona, 173 i 141; pl. Joan Peiró, 1 i Viriat,
45 i 53
Platja de la Nova Icària
L4 (Ciutadella - Vila Olímpica)
36, N6 i N8
av. Icària, av. Litoral
Platja del Somorrostro
L4 (Barceloneta i Ciutadella - Vila Olímpica)
10, 36, 45, 57, 58, 71, 92, 157, N0, N6 i N8
pg. Marítim de la Barceloneta, 33
i av. Litoral, 16
CEM Llars Mundet (pg. Vall d’Hebron, 171)
L3 (Mundet)
10, 27, 60, 73, 76 i N4
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Un total de 32 parelles masculines i 16 de femenines s’enfrontaran a la platja de la Nova
Icària en una competició de tennis platja que
haurà començat el dia 15 i en la qual participen
equips espanyols i italians. I el cap de setmana següent, equips de Catalunya, la República
Txeca, França, Cuba i l’Uruguai competiran pel
trofeu internacional de vòlei platja.
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TRANSPORTS

Dia 16 de setembre (tennis platja)
i dies 22 i 23 de setembre (vòlei platja)
Platja del Somorrostro (tennis platja)
16 de setembre (finals), de 10 h a 14 h
Platja Nova Icària (vòlei platja)
23 de setembre, de 9 a 14 h i de 15 a 19 h
24 de setembre (finals), de 10 a 13 h

MERCÈ 2012

de Vòlei Platja i Tennis Platja

Ciutat de Barcelona

de Futbol Sala per a Persones
amb Discapacitats psíquiques
Dies 22 i 23 de setembre
22 de setembre, de 10 a 12 i de 17 a 19.30 h
23 de setembre (finals), de 10 a 12 h
CEM Llars Mundet (pg. Vall d’Hebron, 171)
L’esport és una molt bona eina d’integració. I
funciona la mar de bé amb aquells barcelonins
i barcelonines que pateixen alguna mena de
discapacitat psíquica. Al CEM Llars Mundet,
que treballa tot l’any amb aquests ciutadans,
ho saben bé, per això acullen una prova amb
equips catalans, de Castella i Lleó, d’Itàlia i fins
i tot de Mònaco.

07/09/12 11:55

FESTIVAL ÀSIA
Un any més, el públic barceloní podrà
gaudir de manera gratuïta de les disciplines
artístiques més diverses provinents del
continent asiàtic a l’onzena edició del
Festival Àsia, un espai de diàleg intercultural
i de trobada amb la cultura asiàtica.
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El festival
més participatiu
Del 21 al 24 de setembre
Diversos espais
Música, art, dansa, tallers, demostracions i degustacions gastronòmiques seran els eixos principals del Festival Àsia més participatiu, que es
nodrirà especialment de les aportacions de les
comunitats asiàtiques residents a Barcelona.
Elles seran les protagonistes de les principals
novetats d’enguany: el debut del cor asiàtic
Barcelona Coral Àsia i la I Mostra de Talents
Asiàtics, que donarà a conèixer al públic barceloní quatre de les millors propostes musicals
dels artistes residents d’origen asiàtic. El Festival, a més, tindrà l’actuació de grups i artistes
vinguts de la Xina, Corea del Sud, l’Azerbaidjan, el Japó i el Pakistan.
Informació i programa complet:
www.festivalasia.es.

L’onzena edició del Festival Àsia l’organitza la
Casa Àsia, i disposa de la col·laboració i el suport de l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, Correos, Catai Tours, Melià
Hotels International, la Japan Foundation, el
Centre Cultural Coreà i l’Ambaixada de l’Azerbaidjan.
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Noreum Machi
21 de setembre / 21 h
Centre de Cultura de Dones Francesca
Bonnemaison (Sant Pere més Baix, 7)
Ritme i passió coreana. És el que promet l’actuació de Noreum Machi, que combina la música tradicional samulnori amb un toc modern.
A través de les seves actuacions rítmiques,
els components d’aquest grup de percussió
connecten amb públics d’arreu del món. L’espectacle obrirà el Festival Àsia, però es podrà
tornar a veure el dilluns 24 a la plaça de Joan
Coromines durant la jornada «Un dia a l’Àsia».
Cal inscripció gratuïta amb reserva d’entrades
a www.festivalasia.es des del 10 de setembre.

Pedra, paper, pinzell. Tres estris senzills són
els que necessita l’art del shodo- (literalment, ‘el
camí de l’escriptura’), considerada una disciplina molt difícil de perfeccionar. D’aquest art,
Tsubasa Kimura en va fer tota una especialitat,
i actualment les seves performances de cal·
ligrafia i música són apreciades arreu. Amb set
anys va començar a estudiar el shodo-, i més
tard va finalitzar els seus estudis a la Universitat de Kyoto. La seva obra combina l’art tradicional amb sensibilitats estètiques modernes.

TRANSPORTS
Centre de Cultura de Dones
Francesca Bonnemaison
L4 (Urquinaona)
17, 19, 40, 45, 120, N8, N4 i N11
Sant Pere més Alt, 4 i pl. Urquinaona
Pl. Joan Coromines / pl. dels Àngels /
Antic Teatre del CCCB
L1 (Catalunya i Universitat) i L3 (Catalunya)
FGC Catalunya
Pl. Catalunya
14, 24,41, 55, 59, 64, 91, 120, 141, N1, N2, N3,
N5, N6, N7, N8, N9, N11, N12, N13, N14, N15,
N17 i N17
Pl. dels Àngels; pl. Vicenç Martorell i Agustí
Duran i Sanpere, 10
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Dilluns 24 /
Diverses actuacions durant tot el dia
Pl. Joan Coromines

MERCÈ 2012

Tsubasa Kimura

Un dia a l’Àsia
Dilluns 24 / D’11 a 20 h
Plaça Joan Coromines, plaça
dels Àngels i Antic Teatre del CCCB
L’onzè Festival Àsia acabarà amb una jornada
amb una programació dirigida a tota la família i
protagonitzada per les comunitats asiàtiques. A
més dels espectacles d’artistes internacionals
(la dansa khatak de Fasih ur Rehman, la performance cal·ligràfica de Tsubasa Kimura i un concert bengalí i un altre de xinès), també hi haurà
actuacions locals, com la dels finalistes de la
I Mostra de Talents Asiàtics, i demostracions de
disciplines asiàtiques, cal·ligrafia, balls d’Indonèsia, la Xina i l’Índia, la celebració d’un casament
indi i degustacions gastronòmiques.
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EL FOC
DE LA MERCÈ
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El cel de Barcelona es pinta de llum i colors
per retre homenatge a la patrona de la ciutat.
I ho fa en dues cites que tenen el foc
i la pólvora com a protagonistes. No us
perdeu el Piromusical d’enguany, que ret
homenatge als Jocs Olímpics del 1992.
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Piromusical
de la Mercè

Exhibició pirotècnica
Dissabte 22 i diumenge 23 / 22 h
Platja de la Barceloneta (espigó del Gas)

Si no heu vist el Piromusical és com si no haguéssiu celebrat la Mercè, així que reserveu
forces per venir a l’avinguda de Maria Cristina
l’últim dia de la festa i sigueu partícips de l’espectacle de foc i música d’enguany. Jordi Bonet n’ha triat les músiques amb la col·laboració
de Jordi Turtós, i Pirotècnia Igual s’ha encarregat de preparar l’espectacle de foc. Us agrada
la nova coreografia de les Fonts de Montjuïc?
Doncs és obra d’Anna Planas.
El Piromusical de la Mercè 2012 arrencarà amb
un homenatge als Jocs Olímpics que us farà
sentir nostàlgia d’aquell estiu màgic del qual
enguany es compleixen vint anys. Després,
sonarà música clàssica d’arrel catalana, us farem moure els malucs amb els ritmes rumberos
més barcelonins i escoltareu cançons d’arreu
del món dedicades a la nostra ciutat. Ep! No
marxeu encara, que al final de tot... hi ha una
sorpresa!
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Aneu prenent posicions a la platja de la Barceloneta, perquè l’espectacle que es prepara
serà dels bons: dues empreses pirotècniques
de primera línia ens mostren què són capaces
de fer amb el cel nocturn de la ciutat com a
escenari.

MERCÈ 2012

Dilluns 24 / 22 h
Av. Maria Cristina

GFA Pyro (Quebec)
Dissabte 22
Dos pioners de la pirotècnia canadenca es van
fusionar per crear aquesta empresa, que es
caracteritza per produir espectacles en espais
poc freqüents, assumir reptes difícils... i superar-los amb nota. Els seus focs, únics i sorprenents, han estat premiats arreu del món.

Pirotècnica El Carmen
(Illes Canàries)
Diumenge 23
Diuen que és el referent pirotècnic de les Canàries, entre altres coses perquè fa vuitanta
anys que s’hi dediquen i perquè els seus espectacles són un festival de color i de ritme.
Els veureu sovint participant en concursos
internacionals.
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TRANSPORTS
Avinguda de la Reina Maria Cristina
L1 i L3 (Espanya)
FGC (Espanya)
13, 23, 27, 30, 37, 46, 50, 55, 61, 65, 79, 100,
141, 165, 193 i N0, N1, N2, N13, N14, N15, N16
i N17
Gran Via, 376 i 381; av. Rius i Taulet, 2;
Tarragona, 105; Consell de Cent, 6 i Vilamarí, 82
Platja de la Barceloneta (espigó del Gas)
L4 (Barceloneta i Ciutadella - Vila Olímpica)
10, 36, 45, 57, 58, 71, 92, 157, N0, N6 i N8
pg. Marítim de la Barceloneta, 7, 11 i 33
i Doctor Aiguader, 56
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LA MERCÈ A LA XARXA
La Festa Major de Barcelona comença a la xarxa.
I és que hi trobareu tota la informació que necessiteu
per treure el suc a la Mercè 2012.
Entreu a www.bcn.cat/merce, www.bcn.cat/barcelonacultura,
www.facebook.com/barcelonacultura, gaudiu de la festa
i deixeu els vostres comentaris al Facebook.
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La casa de la Mercè
al ciberespai
La Mercè estrena casa a Internet. I és que enguany el web de la festa s’ha renovat completament i us ofereix tota mena de possibilitats per
gaudir de la festa. Una visita al «domicili» virtual
de la Mercè és el primer pas que heu de fer si
en voleu gaudir intensament. Només entrar-hi ja
trobareu vídeos, diferents criteris de cerca per si
ja sabeu el que busqueu i les activitats previstes
per a cada dia. Veureu un web «en moviment»
que canvia en funció del que voleu consultar i
pel qual navegareu fàcilment de manera intuïtiva.

I avui, què fan?
A la part inferior de la pàgina principal, veureu
una pila de propostes. Són les activitats previstes per a cada dia i per als dies posteriors de la
festa. Voleu saber-ne més? Cliqueu-hi i tindreu
més informació de cadascun dels actes que us
proposem.

Tota la Mercè...
Si voleu imprimir-vos el programa de la Mercè
o bé tenir una visió de conjunt de tot el que us
pot oferir la festa, us en podreu descarregar el
programa complet en format pdf des de la pàgina principal. També us podreu descarregar
diversos pdf amb la programació dels dies que
us interessin.

...o només una mica
I si en canvi només us interessa un aspecte de
la programació, podreu fer recerques al web per
diferents conceptes: us triarem ràpidament les
activitats d’un dia concret, us detallarem la programació d’un tema de la festa o bé us mostrarem les activitats previstes a l’espai que hagueu
triat.

Què passa a la Mercè?
Cada dia us oferirem alguna informació o novetat sobre la festa en un espai dedicat a les notícies que genera la Mercè. A més, si es produeix
cap incidència que afecti la programació prevista ho veureu de seguida en un text destacat que
apareixerà a la pàgina principal. Paral·lelament,
trobareu missatges que apareixeran sobre les
activitats concretes que s’hi veuen afectades.
Així, si hi ha suspensions per pluja, canvis d’horaris o qualsevol altra novetat, ho sabreu consultant el web abans de sortir de casa.

Aplicacions per descarregar
Des del web de la Mercè us podreu descarregar
les aplicacions que hem creat per tal que pugueu tenir accés al programa de la Mercè des
del vostre mòbil intel·ligent, sigui de tecnologia
Apple o Android. Cliqueu i poseu-vos la Mercè...
a la butxaca! També podeu trobar-les accedint
directament a l’App Store o a Google Play.

Jo també vull ser Mercè
Voleu ser part de la festa? Doncs esteu convidats a preguntar i a comentar tot allò que heu
vist. Ho podreu fer mitjançant el Facebook de
Barcelona Cultura (www.facebook.com/barcelonacultura) o bé mitjançant el Twitter: si piuleu
sobre la festa major, recordeu utilitzar el hashtag
#Mercè12 per compartir els vostres comentaris.
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LA MERCÈ pràctica
Com hi arribo?

Com me n’informo?

Per descomptat, el millor és accedir als espais
de la festa en transport públic. Traieu-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 aparcament. I, a més a més, contribuireu a fer una Mercè més sostenible!

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

trobareu un bus especial que sortirà de la plaça
d’Espanya i que funcionarà els dies 22, 23 i 24
des de les 11 fins a les 22 h.

El piromusical de dilluns 24...

omplirà de barcelonins l’avinguda de Maria
Cristina. Per tal que tothom hi pugui accedir
còmodament, es reforçarà el servei de metro
a les línies 1 i 3.

Per confirmar horaris
o si teniu cap dubte...

recordeu que hi ha dues webs on trobareu molta informació sobre com accedir a cadascun
dels espais de la festa: www.tmb.cat i www.
bcn.cat/merce.
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Per telèfon...

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

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. Les persones amb discapacitat
auditiva poden escriure un missatge curt de
text al 93 317 14 16.

MERCÈ 2012

Per pujar al castell de Montjuïc...

(la Rambla, 99, de dilluns a diumenge, de 10 a
20.30 h), us facilitaran tot el material informatiu
que necessiteu per gaudir al màxim de la festa
i us resoldran els dubtes que tingueu.
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Per tal que sigui 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 el divendres 21, el dissabte 22 i el diumenge 23, i el
dilluns 24 l’horari serà l’habitual.

Al Tiquet Rambles
del Palau de la Virreina...

I recordeu que...

l’organització es reserva el dret d’anul·lar o
canviar algun espectacle per raons tècniques
o meteorològiques.
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Diumenge 16
Museu Frederic Marès
(Pl. Sant Iu, 5)
10-14 h

XIX Festa del Col·leccionisme
El pati del museu es converteix en un espai d’intercanvi de tota mena d’objectes: baldufes, adhesius, bosses de sucre, pins...
Activitat per a tots els públics. Preu: cal abonar
l’entrada al museu. Activitat gratuïta.
Informació a: www.museumares.bcn.cat.
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Dimarts 18
Biblioteca Les Roquetes
(Via Favència, 288 B)
18 h

Taller d’il·lustració:
un conte per a la Mercè
Veniu a conèixer els personatges de la Mercè i
dibuixeu el vostre conte: us endureu una sorpresa. A càrrec del col·lectiu Les Golfes.
Informació a: unconteperlamerce.blogspot.com.

Espai Les Corts Pedralbes
Centre i Roca Gallery
(Seu del Districte; pl. Comas, 18)
10-20 h

Cadaqués i Dalí.
El vincle captat per Joan Vehí
Joan Vehí va fer el mobiliari dissenyat per Salvador Dalí per a les seves cases de Portlligat i Púbol, i disposava de molt material fotogràfic sobre
la vida social del pintor. Fins al 14 d’octubre.
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Dimecres 19

Dijous 20

Biblioteca El Carmel Juan Marsé

Biblioteca Poblenou Manuel Arranz

18 h

18 h

Veniu a conèixer els personatges de la Mercè i dibuixeu el vostre conte: us endureu una sorpresa.
A càrrec del col·lectiu Les Golfes.
Informació a: unconteperlamerce.blogspot.com

Quina història us explicaran per la Mercè a la biblioteca? Doncs, és clar, una de dracs i gegants,
uns personatges que veureu sovint si veniu a
celebrar la Festa Major de Barcelona. A càrrec
de Gina Clotet.

Exposicions
a la Casa dels Entremesos
(Pl. Beates, 2)

Jornada de portes obertes
Exposició permanent d’imatgeria festiva barcelonina. Del 12 al 30 de setembre, de 10 a 13
i de 16 a 19 h. Diumenge, d’11 a 14 h. Dilluns
i dies 22, 23 i 24, tancat.

«Apel·les Mestres, artista total»
Sobre la vida i obra d’aquest escriptor, dibuixant i músic barceloní. Del 13 de setembre al
4 de novembre, de 10 a 13 i de 16 a 19 h.
Diumenge d’11 a 14 h. Dilluns i dies 22, 23 i
24, tancat.

«Pedra seca»
Exposició fotogràfica d’Emili Boada. Fins al
31 d’octubre, de 10 a 13 i de 16 a 19 h. Diumenge d’11 a 14 h. Dilluns i dies 22, 23 i 24,
tancat.

La tradició, de prop
Seguici Popular de Barcelona
Palau de la Virreina (la Rambla, 99)
Del 15 al 24 de setembre, de 10 a 20 h

Mostra dels Gegants de Barcelona
Pati Manning de la Casa de la Caritat
(Montalegre, 7)
Del 16 al 22 de setembre, de 10 a 20 h

Mostra de Dracs i Bèsties de Foc

Sac de rondalles: gegants i dracs

Biblioteca Vallcarca
i els Penitents M. Antonieta Cot
(Pg. Vall d’Hebron, 65-69)
18 h

Taller d’il·lustració:
un conte per a la Mercè
Veniu a conèixer els personatges de la Mercè i dibuixeu el vostre conte: us endureu una sorpresa.
A càrrec del col·lectiu d’il·lustradores Les Golfes.
Descobriu-ne més coses a unconteperlamerce.
blogspot.com.

MERCÈ 2012

Taller d’il·lustració:
un conte per a la Mercè

(Joncar, 35)

89

(Murtra, 135-145)

Cases Singulars:

Fundació Rocamora
(Ballester, 12)
19 h

Vols conèixer la societat burgesa
del principi del segle xx?
Projecció del documental Barcelona, abans que
el temps ho esborri i tertúlia amb Xavier Baladia, actor i coguionista. La pel·lícula, realitzada a
partir del seu llibre, ha estat Premi Gaudí 2012 al
millor documental.
A partir de 12 anys. Durada: 90 minuts. Preu: 15 €
(inclou la projecció del documental). Informació a:
www.casessingularsbarcelona.blogspot.com.es.

Vestíbul de l’Ajuntament de Barcelona
(pl. Sant Jaume).
Del 15 al 22 de setembre, de 10 a 20 h
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Divendres 21
Arxiu Històric de la Ciutat
de Barcelona
(Santa Llúcia, 1)
9-20.45 h

Portes obertes
Visita a la mostra «Cu-Cut! Sàtira política en
temps trasbalsats, 1902-1912» sobre la popular
publicació satírica.
Informació a: www.bcn.cat/arxiu/arxiuhistoric.

Basílica Sagrada Família
(Mallorca, 401)
18 h

90

MERCÈ 2012

Visita guiada per a deficients visuals
Recepció a l’edifici de les Escoles i, tot seguit,
visita guiada als espais tàctils de què disposa la
basílica, com la planta basilical en bronze situada a la nau central. A partir de 18 anys.
Informació a: www.sagradafamilia.org.

CaixaForum Barcelona
(Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8)
10-20 h

Portes obertes
Visita lliure a les exposicions «Cartografies contemporànies», «Cellers» i «Ángel Ferrant».
Informació a: www.lacaixa.es/obrasocial.

Can Framis - F. Vila Casas
(Roc Boronat, 116-126)
11-18 h

Entrada reduïda al museu
Inclou la visita lliure a l’exposició permanent de
pintura del fons de la col·lecció i a l’exposició
temporal «Agustí Centelles».
Preu: 2 €. Informació a: www.fundaciovilacasas.com.

Cases Singulars:
Casa de la Seda

Biblioteca Pública Arús
(Pg. Sant Joan, 26)
12 h

Visita guiada
Visita guiada a les sales nobles de la biblioteca,
amb explicació de la seva història. Únicament
hi ha trenta places disponibles. Cal fer reserva
trucant al 93 2322404 o escrivint a arus@bpa.es,
indicant a l’assumpte: «Festes de la Mercè».
Informació a: www.bpa.es.

Biblioteca Trinitat Vella José Barbero
(Galícia, 16)
18 h

Taller d’il·lustració
Veniu a conèixer els personatges de la Mercè
i dibuixeu el vostre conte: us endureu una sorpresa. A càrrec del col·lectiu d’il·lustradores Les
Golfes. Descobriu-ne més coses a unconteperlamerce.blogspot.com.
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(Sant Pere més Alt, 1)
20 h

La Mercè visita la Casa de la Seda
Per conèixer la història dels gremis i oficis barcelonins. Inclou una audició de música.
A partir de 12 anys. Durada: 90 minuts. Preu:
15€. Informació a: www.casessingularsbarcelona.blogspot.com.es.

Cases Singulars:

Reial Acadèmia Catalana
de Belles Arts de Sant Jordi
(Pg. Isabel II, 1, 2n. Casa Llotja, 2n)
11 h

La Mercè visita la Reial Acadèmia
Catalana de Belles Arts de Sant
Jordi!
Visita de les col·leccions d’art de l’Acadèmia per
conèixer el neoclassicisme i el romanticisme artístics catalans. Al final de la visita se servirà una
tassa de xocolata.
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A partir de 12 anys. Durada: 90 minuts. Preu: 5 €
(inclou visita i degustació de xocolata). Informació
a: www.casessingularsbarcelona.blogspot.com.es.

Palau Robert
(Pg. de Gràcia, 107)
10-14.30 h

12-14 i 16-20 h

Portes obertes

Visita a les exposicions «Primer plano de ella gritando», de Pol González, i «Aparell per mesurar
la voluntat segons l’índex de Scheuerman», de
Nicolás Rojas Hayes.
Informació a: www.bcn.cat/lacapella.

La Virreina Centre
de la Imatge
(La Rambla, 99)
12-20 h

Portes obertes
Visita a les exposicions «Número tres. De la casa
a la fàbrica» i «Emanuel Pimenta. Imatges del silenci. Homenatge a John Cage, 100 anys».
Informació a: lavirreina.bcn.cat.

Museu Europeu d’Art
Modern (MEAM)
(Barra de Ferro, 5)
10-20 h

Art of Hard Rock
Obres d’art realitzades per músics consagrats.
Activitat per a adults. Preu: accés gratuït, només
a l’exposició temporal.
Informació a: www.meam.es.
18 h

Friday’s Blues al MEAM
Blues de qualitat amb La Teoría del Taburete,
que repassa els ritmes del Chicago dels anys
quaranta amb la veu femenina d’Ana Ramallo.
Activitat per a adults. Durada: 90 minuts.
Preu: 9 € (5 €, jubilats, joves, estudiants i grups).
Informació a: www.meam.es.
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Visita les exposicions «Ferran Adrià i el Bulli», i
«Hospital Sant Joan de Déu: ciència amb humanisme».
Informació a: www.gencat.cat/palaurobert.cat.

Plaça de la Mercè
22 h

Cinema a la fresca
Projecció del film Criadas y señoras, de Tate
Taylor.

Vins i caves catalans

al passeig de Lluís Companys
En la seva edició número 32 la Mostra de Vins
i Caves de Catalunya es trasllada al passeig
de Lluís Companys. Els barcelonins podran
endinsar-se en el món dels vins i caves catalans, ja que, com l’any passat, està dedicada a
promocionar la diversitat i qualitat de les dotze
denominacions d’origen del nostre país.
La 32a Mostra de Vins i Caves de Catalunya
disposarà de dotze espais (un per a cada denominació), on no només es mostraran els
vins i caves de cada àrea, sinó que hi haurà
informació de tota mena relacionada amb la
cultura vinícola i del cava, que inclourà propostes per fer rutes enoturístiques.
L’Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi), de
la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, s’encarrega
d’organitzar la mostra, on enguany trobareu
una sala de tast per fer-hi cursets d’iniciació,
a més d’una carpa on es podran degustar els
millors vins catalans.

MERCÈ 2012

(Hospital, 56)

Portes obertes
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La Capella

32a Mostra de Vins i Caves de Catalunya
Del 21 al 24 de setembre
Divendres: 16-21 h (venda de tiquets: 16-20 h).
Festius: 12-21 h (venda de tiquets: 12-20 h)
Preus: tiquet vi/cava: 5 €; tiquet gastronomia:
5 €; copa: 5 €
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Dissabte 22
Arxiu Fotogràfic
de Barcelona
(Pl. Pons i Clerch, 2)
10-19 h

Portes obertes: visita a l’exposició
«Consuelo Bautista. Raval»
Més de cinquanta fotografies que l’autora va fer
entre el 2004 i el 2010 del barri del Raval.
Informació a: www.bcn.cat/arxiufotografic.

Basílica de la Sagrada
Família
(Mallorca, 201)

92
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10.30 i 12 h

Els somnis i treballs
d’Antonet Gaudí
Una activitat per a nens i nenes d’entre 4 i 10
anys en què es recorre la Sagrada Família de la
mà del nen Gaudí. Lectura de conte. És necessari reservar escrivint a reserves@sagradafamilia.org. Accés per Sardenya, s/n.
Informació a: www.sagradafamilia.org.

Biblioteca Pública Arús
(Pg. Sant Joan, 26)
11-14 h

Portes obertes i visita lliure
a l’exposició «Maçoneria: llibres
i publicacions»
Visita a una biblioteca del segle xix especialitzada en moviments socials contemporanis.
Informació a: www.bpa.es.

Real Club de Polo
de Barcelona
(Dr. Marañón 17-31)

Concurs de Salts Internacionals
CSIO Barcdelona
20-23 de setembre
Dijous 20 entrada gratuïta.
www.rcpolo.com
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CaixaForum Barcelona
(Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8)
10-21 h

A partir de 10 anys. Durada: 120 minuts. Preu:
15 € (inclou visita comentada i degustació de
xocolata). Informació a:
www.casessingularsbarcelona.blogspot.com.es.

Portes obertes

La màgia d’Antonio Díaz
De la mà d’un Premi Nacional de Màgia descobrirem la màgia indie, que es caracteritza per un
estil fresc i ocurrent. Activitat per a tots els públics. Durada: 55 minuts.
Informació a: www.lacaixa.es/obrasocial.

Can Framis Fundació Vila Casas
(Roc Boronat, 116-126)
11-18 h

Entrada reduïda al museu
Inclou la visita a l’exposició permanent de pintura
del fons de la col·lecció de la Fundació Vila Casas
i a l’exposició «Agustí Centelles». Preu: 2 €.
Informació a: www.fundaciovilacasas.com.
12 h

Visita guiada
Visita guiada pel fons de la col·lecció permanent
de pintura de Can Framis.
Preu: activitat gratuïta. Cal abonar l’entrada al centre (2 €). Informació a: www.fundaciovilacasas.com

(Ctra. de Montjuïc, 66)
10-18 h

Portes obertes
Visita lliure a les exposicions «Montjuïc, la construcció d’un castell», «Instants d’un castell» i
«Catalunya bombardejada», sobre els bombardejos a Catalunya durant la guerra civil.
Informació a: www.bcn.cat/castelldemontjuic.

CosmoCaixa Barcelona
(Isaac Newton, 26)

Diverses sessions al dia

Activitats a CosmoCaixa
Participeu en les activitats que organitza aquest
centre cultural dedicat a la divulgació científica:
«Clik», «Toca, toca!», «Planetari Bombolla», «Planetari: Selecció natural (3D)», «Planetari: Som
astrònoms (2,5D)» i «L’energia que ens mou».
Preu: cal abonar l’entrada al centre. Activitats de
pagament.
Informació a: www.lacaixa.es/obrasocial.
12 i 18 h

Visita guiada a les exposicions
«Epidèmia!» i «Tecnorevolució»

(Bellesguard, 16-20)

«Epidèmia!», com les malalties han modelat la
història de la humanitat (12 h). «Tecnorevolució»,
l’era de les tecnologies convergents (18 h).
Preu: cal abonar l’entrada al centre. Activitats
gratuïtes.
Informació a: www.lacaixa.es/obrasocial.

11 h

16.30 i 18.30 h

La Torre Bellesguard va ser projectada per Gaudí
entre el 1900 i el 1909. Construïda on es troben
les restes de la residència estival del rei Martí
l’Humà, la casa té l’aparença d’un castell. Es visitarà el jardí i les restes del palau. Al final de la
visita se servirà una tassa de xocolata.

Construiu un planisferi que us serà imprescindible per conèixer les constel·lacions.
A partir de 7 anys. Durada: 30 minuts. Preu: cal
abonar l’entrada al centre. Activitats gratuïtes.
Informació a: www.lacaixa.es/obrasocial.

Cases Singulars:

la Torre Bellesguard
Descobreix una casa de Gaudí
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13 h

Castell de Montjuïc
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Vegeu el divendres 21.
Informació a: www.lacaixa.es/obrasocial.

Construeix el teu planisferi
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17 i 19.30 h

Muntem el sistema solar a escala
Representareu el sistema solar a escala i descobrireu la seva grandària.
A partir de 7 anys. Durada: 30 minuts. Preu: cal
abonar l’entrada al centre. Activitats gratuïtes.
Informació a: www.lacaixa.es/obrasocial.
A partir de les 16 h

Observació del Sol en directe
Observació en directe del Sol des de la plaça de
la Ciència, amb l’ajuda de telescopis. A càrrec
d’Aster, Agrupació Astronòmica de Barcelona.
A partir de 7 anys. Preu: activitats gratuïtes.
Informació a: www.lacaixa.es/obrasocial.
20-1 h
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Nit de telescopis

DHUB Museus

(Museu de les Arts Decoratives,
Museu de Ceràmica i Museu
Tèxtil i d’Indumentària)
Palau de Pedralbes (av. Diagonal, 686)
10-18 h

Per la Mercè, viu el que t’ofereixen
els museus del DHUB i emporta’t
una foto de record
Cada visitant podrà fer-se una foto amb la seva
càmera, en uns decorats preparats per a aquest
propòsit. Cal portar una càmera o un dispositiu
mòbil. Activitat per a tots els públics. Preu: cal
abonar l’entrada al museu. Activitat gratuïta.
Informació a: www.dhub-bcn.cat.

Observació astronòmica amb telescopis, a ull nu
i amb prismàtics. Amb la col·laboració d’Aster,
Agrupació Astronòmica de Barcelona.
A partir de 8 anys. Preu: activitats gratuïtes.
Informació a: www.lacaixa.es/obrasocial.

La Capella

20 i 22 h

Portes obertes

Planetari: Selecció natural
Acompanyeu Charles Darwin en el seu viatge
al voltant del món a bord de l’HMS Beagle. Pel·
lícula en 3D estèreo a cúpula completa.
A partir de 8 anys. Durada: 40 minuts. Preu: cal
abonar l’entrada al centre. Activitats gratuïtes.
Informació a: www.lacaixa.es/obrasocial.
21 i 23 h

Planetari: Som astrònoms! (2,5D)
Sabeu com treballen els astrònoms? Els d’avui
dia col·laboren amb especialistes d’altres disciplines. Pel·lícula en 3D estèreo.
A partir de 9 anys. Durada: 30 minuts. Preu: cal
abonar l’entrada al centre. Activitats gratuïtes.
Informació a: www.lacaixa.es/obrasocial.

Fundació Foto Colectània
(Julián Romea, 6)
10-14 i 16-20 h

Portes obertes
Inclou la visita a l’exposició «Leopoldo Pomés.
Barcelona 1957»
Informació a: www.colectania.es.
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(Hospital, 56)

12-14 i 16-20 h

Vegeu el divendres 21.
Informació a: www.bcn.cat/lacapella.

La Virreina Centre
de la Imatge
(La Rambla, 99)
12-20 h

Portes obertes
Vegeu el divendres 21.
Informació a: lavirreina.bcn.cat.

Museu d’Art Contemporani
de Barcelona (MACBA)
(Pl. dels Àngels, 1)
10-14 i 16-19 h

I per la Mercè... mapant la ciutat!
El MACBA en família
Petits i grans descobrireu els personatges de
Luís Claramunt, que ens portaran pel Raval i per
ciutats com Sevilla, Marràqueix, Madrid...
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Activitat per a tots els públics. Preu: cal abonar
l’entrada al museu. Activitat gratuïta.
Informació a: www.macba.cat.

Nat - Museu Blau
(Pl. Leonardo Da Vinci, 4-5)
12-14 h

(Palla, 10)
11 h

Visita guiada a les exposicions
Visita a les mostres «La moto catalana» i «24 h
de Montjuïc». Durada: 60 minuts. Preu: 6 € (entrada al museu; 4 €, entrada reduïda).
Informació a: www.museumoto.com.

Museu Europeu d’Art
Modern (MEAM)
(Barra de Ferro, 5)
10-20 h

Descobrim el Museu Blau
Una visita dinamitzada adreçada a tota la família, on una científica ens explicarà què és el nou
Museu Blau. Inclou un joc de pistes.
A partir de 7 anys. Durada: 90 minuts. Preu: cal
abonar l’entrada al museu. Activitat gratuïta.
Informació a: www.museuciencies.bcn.cat.
11-14 i 16.30-19 h
(últimes sessions a les 13.30 i 18.30 h)

Niu de ciència

Un espai destinat a les famílies amb nens i nenes de 0 a 6 anys que té com a objectiu promoure la ciència a través de la descoberta i el joc.
Activitat recomanada de 0 a 6 anys. Durada: 30
minuts. Preu: cal abonar l’entrada al museu. Activitat gratuïta.
Informació a: www.museuciencies.bcn.cat.

Art of Hard Rock
Vegeu el divendres 21.
Activitat per a adults. Preu: accés gratuït, només
a l’exposició temporal.
Informació a: www.meam.es.

Palau Robert

12 h

Portes obertes

Visita guiada al MEAM
Visita a l’exposició permanent «Art contemporani del segle xxi» i al Palau Gomis.
Activitat per a adults. Durada: 60 minuts. Preu:
9 € (7 €, jubilats, joves, estudiants i grups). Grups
de 20 persones com a màxim. Es recomana reserva prèvia a reserves@meam.es.
Informació a: www.meam.es.
18 h

Dissabtes estiuencs
de música clàssica

95

(Pg. Gràcia, 107)

MERCÈ 2012

Museu de la Moto

10-14.30 h

Vegeu el divendres 21.
Informació a: www.gencat.cat/palaurobert.cat.
10-18.30 h

Festa dels Amics de l’Hospital
Sant Joan de Déu
Tallers, xerrades, presentacions i jocs per a nens
i nenes sobre els valors de l’Hospital Sant Joan
de Déu. Activitat per a tots els públics.
Informació a: www.gencat.cat/palaurobert.cat.

Concert de música clàssica en la celebració del
50è aniversari de la mort d’Eduard Toldrà, el 25è
aniversari de la mort de Manuel Blancafort i el 25è
aniversari de la mort de Frederic Mompou.
Activitat per a adults. Durada: 75 minuts. Preu:
14 € (11 €, jubilats, joves, estudiants i grups). Aforament limitat. Es recomana reserva prèvia a reserves@meam.es. Informació a: www.meam.es.
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Plaça de Catalunya
(Mostra d’Associacions)
Tallers i activitats
Espai RebobinART
11 h
Pintada mural de la torre de so
(finalització a les 20.30 h)
11 i 17 h
Pintada d’exhibició i taller d’art amb infants
i adults.
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Carpa de l’Escola
de Puntaires de Barcelona
Presentació del disseny de les tovalles de l’altar
major de la Sagrada Família.
11-20 h
Exposició del I Concurs de Punta de
Barcelona «Festes de la Mercè»
11-13 i 17-19 h
Puntaires treballant
12-13 i 18-19 h
Tast de puntes per a petits i grans

Torre Jussana - Centre de Serveis
a les Associacions
Converses sobre l’associacionisme amb representats dels diferents grups polítics municipals.

Carpa dels Amics de la Gent Gran
11-20.30 h
A punt per fer 25 anys
Una activitat que promou l’intercanvi generacional:
la gent gran de l’entitat us ensenyarà a fer bufandes.
11-20.30 h
Exposició i concurs de fotografies sobre les relacions entre generacions.

Àrea Fonts
11 h
Conte medieval
Organització: Associació Ludicocultural
Stronghold
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12-13.30 h
Tast de Castells
Organització: Castellers de Barcelona
17-19 h
Construir la pau: voluntariat internacional
i biblioteca humana
Organització: Servei Civil Internacional de
Catalunya (SCI-Cat) i Nexes

Espai activitats
11-12.15 h
Taller de primers auxilis per a nadons i nens
Organització: Creu Roja a Barcelona
11-14 h
Cartografia africana
Organització: Societat per a la Difusió de les
Realitats Culturals Africanes
11.30-19.30 h
Mural pels drets dels infants
Organització: Intervida
11.30-13.30 h
Taller de sembra de llavors
Organització: Associació d’Amics del Jardí
Botànic
12-13 h
Taller de reflexió sobre construcció
comunitària de l’espai públic
Organització: Arquitectes sense Fronteres
12-13 h
Construint futur
Organització: Fundeso
17-19 h
Taller de reflexió sobre construcció
comunitària de l’espai públic
Organització: Arquitectes sense Fronteres
17-19 h
Vols pintar d’una manera diferent?
Organització: Fundació Catalana per la Paràlisi
Cerebral
18-19 h
Construint futur
Organització: Fundeso
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10-14 h
Pintura a l’aquarel·la a l’aire lliure
Organització: Agrupació d’Aquarel·listes de
Catalunya

Auditori
10 h
Xerrada: els animals i la ciutat
Sobre els animals de companyia. Organització:
adoptabcn.cat (Ajuntament de Barcelona)
11 h
Xerrada: parlem de gats
Organització: Associació El Jardinet dels Gats
i Jordi Ferrés (educador de gats)
12 h
Xerrada sobre els drets dels animals
Organització: Associació Animalista Libera!
13 h
Xerrada 25 anys dels Amics de la Gent Gran
Organització: Amics de la Gent Gran
16.30 h
Documental: Torna al carnaval
Organització: Comissionat de Participació
Ciutadana i Associacionisme
17 h
Presentació d’entitats de banca ètica
i cooperativa: el cas de FIARE
Organització: Associació Projecte FIARE
Catalunya
18 h
Debat d’actualitat sobre associacionisme,
tercer sector, participació...
Organització: Torre Jussana - Centre de Serveis
a les Associacions
19 h
Documental: Kukra River: la riquesa
a preservar
Organització: DESOS Opció Solidària

MERCÈ 2012

Àrea Monument Macià

Altres activitats
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12.45 h
Tria la calma
Organització: Associació Brahma Kumaris
17 h
Tallers i contacontes sobre el medi ambient
Organització: Creu Roja Joventut a Barcelona

Carpa d’activitats
10.30 h
Mostra de cants populars d’arreu del món
Organització: Federació Catalana d’Entitats
Corals
12 h
La seducció de l’oralitat. Sessió de
contacontes per a públic adult
Organització: Escola d’Escriptura de l’Ateneu
Barcelonès
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13 h
Ball vermut
Amb l’Orquestrina La Mundial
17 h
Performance: un petit gest, grans canvis
Organització: Farmacèutics Mundi i
Medicusmundi Catalunya
18 h
Taller de música i esport: projecte Bàsquet
Beat
Organització: Fundació Ribermúsica
18.30 h
Country Sant Cristòfol
Organització: Associació de Veïns Sant Cristòfol
19 h
Balles, Mercè?
Organització: Bailongu
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Escenari principal
10.30 h
Diversitat cultural
Organització: Petit Ballet de Barcelona
11 h
Grup de danses Lo Cierzo
Organització: Centro Aragonés de Barcelona Casa de Aragón
11.25 h
Concert de gospel de La Sedeta Gospel
Singers
Organització: Associació La Sedeta Gospel
Singers
11.50 h
Va de bot! Balla
Organització: Associació Cultural Va de Bot!
12.15 h
Danses populars i cançons diverses d’altres
països
Organització: Amics de la Unesco de Barcelona
12.40 h
Mostra de música i danses d’Astúries
Organització: Asociación Centro Asturiano de
Barcelona
13.05 h
Mostra de música i dansa gallega tradicional
Organització: Toxos e Xestas
13.30 h
Mostra de danses
Organització: Escola de Dansa «Mas Guinardó»
13.55 h
Colors Band en concert
Organització: Associació Centre Pedralbes
(ACAP) i La Tutela (LT)
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17 h
Toxos folk
Organització: Toxos e Xestas
17.25 h
Alma peruana. Inti Tusuy Runa Misturas del
Perú
Organització: Asociación Cultural Alma Peruana
17.50 h
Bienvenidos al burlesque
Organització: Associació de Festes Taxonera Mas Falcó - Penitents
18.15 h
Mostra de dansa
Organització: Associació de Veïns i Veïnes de la
Vall d’Hebron
18.40 h
Fedescat/Simarron
Organització: Federación de Asociaciones de
Colombianos en Catalunya FEDESCAT
19.05 h
Coral de la Creu Roja
Organització: Creu Roja a Barcelona
19.30 h
Mostra de balls típics búlgars
pel Grup Folklòric de Dansa
Organització: Associació Casa Tràcia, Bulgària
a Catalunya
19.55 h
Ballet Tinkuna
Organització: Centro Boliviano Catalán

Plaça de la Mercè
22 h

Cinema a la fresca
Projecció del film Intocable, d’Olivier Nakache
i Eric Toledano.

Platja del Somorrostro
10-13.30 h i 16-18.30 h

Torneig de Rugbi Platja
Mercè 2012
Competicions i campus de promoció d’aquest
esport amb jugadors del FCB Rugby. A la tarda,
proves d’equips femenins i de veterans.
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Diumenge, 23
Viu el mar i la Barcelona World
Race
Exposició sobre la Barcelona World Race i tallers i activitats per a nens i nenes d’entre 3 i 12
anys. Organitza la Fundació Navegació Oceànica i el Consorci El Far.

Concurs de Fotografia als
cementiris de Barcelona
Els cementiris de Barcelona són plens de
racons fabulosos per fer bones fotografies.
Participeu en aquest concurs i coneixereu alguns dels recintes més bonics i tranquils de
la ciutat, com ara: el Cementiri de Montjuïc,
el Cementiri del Poblenou, el Cementiri de
Collserola, el Cementiri de Les Corts, el Cementiri de Sant Gervasi, el Cementiri de Sant
Andreu, el Cementiri de Sants, el Cementiri
de Sarrià i el Cementiri d’Horta.
Fins al proper 7 d’octubre teniu temps de presentar les vostres fotografies, sigui en format
analògic o bé digital (via Twitter o Instagram).
Entre tots els que hagin enviat les seves imatges dels cementiris de la ciutat, se sortejaran
tres premis de 500 euros cadascun.
Tots els cementiris estan adaptats per a persones amb mobilitat reduïda tret del de Sant
Gervasi. Els caps de setmana i festius, els
cementiris de Sarrià, Sants, Sant Gervasi i
Horta tanquen a les 15 hores. Només us cal
dur una càmera o un smartphone i tenir ganes
de passejar.

Cementiris de Barcelona
Fins al 7 d’octubre
9 -17.30 h
Informació a: www.cbsa.cat
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(Pl. Pons i Clerch, 2)
10-19 h

Portes obertes: visita lliure a
l’exposició «Consuelo Bautista.
Raval»
Vegeu el dissabte 22.
Informació a: www.bcn.cat/arxiufotografic.

CaixaForum Barcelona
(Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8)
10-21 h

Portes obertes: visita lliure
a les exposicions
Visita lliure a les exposicions «Cartografies contemporànies. Dibuixant el pensament», «Cellers.
Cooperativisme i Modernisme» i «Ángel Ferrant.
Entre el dibuix i l’escultura».
Informació a: www.lacaixa.es/obrasocial.
13 h

MERCÈ 2012

10-20 h

Arxiu Fotogràfic
de Barcelona
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Portal de la Pau (Port Vell)

La màgia d’Antonio Díaz
Vegeu el dissabte 22.
Activitat per a tots els públics. Durada: 55 minuts. Informació a: www.lacaixa.es/obrasocial.

Casa Batlló
(Pg. de Gràcia, 43)
21 h

Nits màgiques a la Casa Batlló
Coincidint amb l’ultima de les Nits màgiques de
la Casa Batlló, s’ofereix a totes les Mercès una
copa creada especialment per a elles. Cal presentar el DNI.
Preu: 23 € Durada: 3 hores. Per a majors de 18
anys. Informació a: www.casabatllo.cat.
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Can Framis Fundació Vila Casas
(Roc Boronat, 116-126)
11-14 h

Entrada reduïda al museu
Inclou la visita lliure a l’exposició permanent de
pintura del fons de la col·lecció de la Fundació
Vila Casas i a l’exposició temporal «Agustí Centelles. Una crònica fotogràfica. Anys 30».
Preu: 2 €.
Informació a: www.fundaciovilacasas.com.
12 h
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Visita guiada
Vegeu el dissabte 22.
Preu: Activitat gratuïta. Cal abonar l’entrada al
centre (2 €).
Informació a: www.fundaciovilacasas.com.

Cases Singulars:

Estudi taller d’Oleguer Junyent
11 h

La Mercè visita les col·leccions
d’Oleguer Junyent
Visita a l’estudi taller del pintor, escenògraf i col·
leccionista Oleguer Junyent. Al final de la visita
se servirà una tassa de xocolata.
A partir de 12 anys. Durada: 90 minuts. Preu:
10 € (inclou visita comentada i degustació de
xocolata). Informació a: www.casessingularsbarcelona.blogspot.com.es.

Cases Singulars:
Palau Moxó
(Pl. Sant Just, 4)
11 h

La Mercè visita el Palau Moxó!

Únic palau del segle xviii que conserva el mobiliari
i els interiors originals. Es visiten les cavallerisses i la planta noble. En acabar se servirà una
tassa de xocolata.
A partir de 10 anys. Durada: 90 minuts. Preu:
10 € (inclou visita comentada i degustació de
xocolata). Informació a: www.casessingularsbarcelona.blogspot.com.es.
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20 h

13 h

Es visitaran les cavallerisses, la planta noble i les
golfes on vivia el servei del palau. Al final de la
visita hi haurà una audició de música.
A partir de 12 anys. Durada: 120 minuts. Preu:
10 € (inclou visita comentada i audició de música). Informació a: www.casessingularsbarcelona.blogspot.com.es.

Voleu saber què s’amaga enmig d’un bonic hort
ple de fruiters, hortalisses i flors quan arriba la
primavera? A càrrec de la companyia Artristras,
amb la col·laboració de Ambidees, Solucions
Ambientals
A partir de 3 anys. Durada: 50 minuts. Preu: cal
abonar l’entrada al centre. Activitats gratuïtes.
Informació a: www.lacaixa.es/obrasocial.

(Ctra. Montjuïc, 66)
10-18 h

Portes obertes: visita lliure a les
exposicions
Vegeu el dissabte 22.
Informació a: www.bcn.cat/castelldemontjuic.

CosmoCaixa Barcelona
(Isaac Newton, 26)

Diverses sessions al dia

Activitats a CosmoCaixa
Vegeu el dissabte 22.
Preu: cal abonar l’entrada al centre.
Activitats de pagament.
Informació a: www.lacaixa.es/obrasocial.
11-13 h i 15-19 h

Energia per a les neurones.
Exposició pop up
Una exposició pop up innovadora que fomenta la creativitat, el pensament lateral i el treball
en equip mitjançant reptes científics relacionats
amb els diferents tipus d’energia.
A partir de 6 anys. Durada: 50 minuts. Preu: cal
abonar l’entrada al centre. Activitats gratuïtes.
Informació a: www.lacaixa.es/obrasocial.

DHUB Museus

(Museu de les Arts Decoratives,
Museu de Ceràmica i Museu
Tèxtil i d’Indumentària)
Palau de Pedralbes (av. Diagonal, 686)
10-18 h

Per la Mercè, viu el que t’ofereixen
els museus del DHUB i emporta’t
una foto de record
Vegeu el dissabte 22.
Activitat per a tots els públics. Preu: cal abonar
l’entrada al museu. Activitat gratuïta.
Informació a: www.dhub-bcn.cat.

MERCÈ 2012

Castell de Montjuïc

Els petits més grans.
La faula de l’equilibri
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La Mercè descobreix els secrets
ocults del Palau Moxó!

Espai Volart /
Espai Volart 2

Fundació Vila Casas
(Ausiàs Marc, 22)

11-14 h

Portes obertes: visita
a les exposicions temporals
Visita a les exposicions dedicades als artistes
Víctor Pérez-Royo i Daniel Enkaouna.
Informació a: www.fundaciovilacasas.com.

12 i 18 h

Visita guiada a les exposicions
«Epidèmia!» i «Tecnorevolució»
Vegeu el dissabte 22.
Preu: 3 € ((entrada al centre; activitat: gratuïta).
Preu: cal abonar l’entrada al centre. Activitats
gratuïtes.
Informació a: www.lacaixa.es/obrasocial.
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Fundació Antoni Tàpies

Museu de la Moto

18 h

11 h

(Aragó, 255)

Pere Calders: sobre les veritats
ocultes
Lectura dramatitzada de textos de Pere Calders
a càrrec de l’actor Carles Martínez i visita a l’exposició «Antoni Tàpies. Cap braços cames cos».
Activitat per a tots els públics. Durada: 80 minuts. Preu: 5 €. Informació a: fundaciotapies.org.

La Capella
(Hospital, 56)
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11-14 h

Portes obertes: visita lliure
a les exposicions

(Palla, 10)

Visita guiada a les exposicions
«La moto catalana» i «24 h de
Montjuïc»
Vegeu el dissabte 22.
Durada: 60 minuts. Preu: 6 € (entrada al museu;
4 €, entrada reduïda).
Informació a: www.museumoto.com.

Museu Europeu d’Art
Modern (MEAM)
(Barra de Ferro, 5)
10-20 h

Art of Hard Rock

Vegeu el divendres 21.
Informació a: www.bcn.cat/lacapella.

Vegeu el divendres 21.
Activitat per a adults. Preu: accés gratuït només
a l’exposició temporal.
Informació a: www.meam.es.

La Virreina Centre
de la Imatge

12 h

(La Rambla, 99)
12-20 h

Portes obertes: visita lliure
a les exposicions
Vegeu el dissabte 22.
Informació a: lavirreina.bcn.cat.

Visita guiada al MEAM
Vegeu el dissabte 22.
Activitat per a adults. Durada: 60 minuts. Preu:
9 € (7 €, jubilats, joves, estudiants i grups). Grups
de 20 persones com a màxim. Es recomana reserva prèvia a reserves@meam.es.
Informació a: www.meam.es.

Nat - Museu Blau
(Pl. Leonardo Da Vinci, 4-5)

Museu d’Art Contemporani
de Barcelona (MACBA)

12-14 h

10-14 h

Vegeu el dissabte 22.
A partir de 7 anys. Durada: 90 minuts. Preu: cal
abonar l’entrada al museu. Activitat gratuïta.
Informació a: www.museuciencies.bcn.cat.

(Pl. dels Àngels, 1)

I per la Mercè... mapant la ciutat!
El MACBA en família
Vegeu el dissabte 22.
Activitat per a tots els públics. Preu: cal abonar
l’entrada al museu. Activitat gratuïta.
Informació a: www.macba.cat.
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Descobrim el Museu Blau

11-14 i 16.30-19 h
(últimes sessions a les 13.30 i 18.30 h)

Niu de ciència

Vegeu el dissabte 22.
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(Capitania General)
(Pg. Colom, 14)
10-14.30 h

Portes obertes
Una ocasió única per visitar el claustre i diverses
estances d’un palau del segle xvii que avui acull
la seu de la Inspección General del Ejército.

Palau Robert
(Pg. Gràcia, 107)
10-14.30 h

Portes obertes
Vegeu el divendres 21
Informació: www.gencat.cat/palaurobert.cat.

Plaça de Catalunya
(Mostra d’Associacions)
Tallers i activitats
Espai RebobinART
11 i 17 h
Pintada d’exhibició i taller d’art amb infants
i adults.

Carpa de l’Escola
de Puntaires de Barcelona
11-20 h
Exposició del I Concurs de Punta
de Barcelona, Festes de la Mercè
11-13 i 17-19 h
Puntaires treballant
12-13 i 18-19 h
Tast de puntes per a petits i grans
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Converses sobre l’associacionisme amb
representats dels diferents grups polítics
municipals.

Carpa dels Amics de la gent Gran
11-20.30 h
A punt per fer 25 anys
Una activitat que promou l’intercanvi
generacional: la gent gran de l’entitat us
ensenyarà a fer bufandes.
11-20.30 h
Exposició i concurs de fotografies sobre les
relacions entre generacions.

Àrea Fonts
11 h
Taller de lenguatge de signes en català
Organització: Casal de Sords de Barcelona
12 h
Tallers de microrelats i poesia
Organització: Escola d’Escriptura de l’Ateneu
Barcelonès
17 h
Reiki solidari: font gratuïta de salut
i benestar social
Organització: Associació Integra Reiki voluntariosreikibarcelona

MERCÈ 2012

Palau de la Mercè

Torre Jussana - Centre de Serveis
a les Associacions

103

Activitat recomanada de 0 a 6 anys. Durada:
30 minuts. Preu: cal abonar l’entrada al museu.
Activitat gratuïta.
Informació a: www.museuciencies.bcn.cat.

Àrea Monument Macià
11-14 h
Observació solar
Organització: Aster, Agrupació Astronòmica de
Barcelona

Espai activitats
11-12.15 h
Joc dels drets humans a la ciutat «Ciutat 10»
Organització: Creu Roja a Barcelona
11-14 h
Cartografia africana
Organització: Societat per a la Difusió de les
Realitats Culturals Africanes
11.30-14 h
Sida Joc
Organització: ETIS
11.30-19.30 h
Mural pels drets dels infants
Organització: Intervida
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12-14 h
Reciclaje de pensamientos
Organització: Logosofía
12-13 h
Construint futur
Organització: Fundeso
15.30-20 h
Deixa’t prendre el pèl pel pare Manel
Organització: Fundació Pare Manel
17-19.30 h
Tallers infantils
Organització: Creu Roja a Barcelona
17-19 h
Vols pintar d’una manera diferent?
Organització: Fundació Catalana per la Paràlisi
Cerebral
18-19 h
Construint futur
Organització: Fundeso

Altres activitats
12-19 h
Sortim diumenge: una volta per les festes
de la Mercè
Organització: Encert, Associació Foment
Formació i Ocupació de Discapacitats Psíquics

Auditori
11 h
Xerrada: voluntariat sociosanitari amb
Reiki: un recurs d’utilitat pública com a font
inesgotable de salut i benestar social
Organització: Associació Integra Reiki voluntariosreikibarcelona
12 h
Debat d’actualitat sobre associacionisme,
tercer sector, participació...
Organització: Torre Jussana - Centre de Serveis
a les Associacions
13 h
Viatges pedagògics als camps de
concentració nazis, i 50 anys de la fundació
de l’Amical de Mauthausen i Altres Camps
Organització: Amical de Mauthausen i altres
camps
16.30 h
Documental: Torna al carnaval
Organització: Comissionat de Participació
Ciutadana i Associacionisme
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11 h
Dance4life
Organització: Associació Ciutadana Antisida
de Catalunya
12 h
Havaneres Grup Folk Montjuïc
Organització: Grup Folk Montjuïc
13 h
Ball vermut
Amb l’Orquestrina La Mundial
17 h
Espectacle de titelles: El tresor del pirata
Organització: Somriures Nòmades
18 h
Taller de música i esport: projecte Bàsquet
Beat
Organització: Fundació Ribermúsica
18.30 h
Grup Mon Raval
Organització: Associació de Comerciants
i Veïns del Carrer de la Cera
19.15 h
Música d’estels
Organització: Centre d’Acollida Assís

Plaça de la Mercè
22 h

Cinema a la fresca
Projecció del film Chico & Rita, de Fernando Trueba i Javier Mariscal.

Portal de la Pau (Port Vell)
10-13 h

85a Travessia Nedant
al Port de Barcelona
Els barcelonins més valents es llencen a les
aigües del port per participar en les proves de
natació que organitza el Club Natació Atlètic
Barceloneta.

MERCÈ 2012

CARPA D’ACTIVITATS

30è Aniversari de la FECEC, amb corals de tot
Catalunya. Organització: Federació Catalana
d’Entitats Corals

10-20 h

Viu el mar i la Barcelona World
Race

105

17 h
Xerrada: el mapa escolar de Barcelona.
Present i futur
Organització: Federació d’Associacions de
Pares i Mares de Catalunya (FaPaC)
18 h
Presentació del llibre: Moviment veïnal,
reptes de futur
Organització: Federació d’Associacions de
Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB)
19 h
Xerrada: la protecció dels gats de la ciutat
Sobre els animals de companyia. Organització:
adoptabcn.cat (Ajuntament de Barcelona)

Vegeu el dissabte 22.

ESCENARI PRINCIPAL

11-14 h
Deixa’t prendre el pèl pel pare Manel
Acte solidari. Perruqueria al carrer i
actuacions de: Poker d’Asos, Pere Cabaret,
Artenea, Delorgan, Ja’s Tap i Burlesque de la
Barceloneta
Organització: Fundació Pare Manel
18-19.30 h
Aplec Coral de la Mercè
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Dilluns 24
Arxiu Fotogràfic
de Barcelona

Cases Singulars:

(Pl. Pons i Clerch, 2)

(Pl. Sant Just, 4)

10-19 h

11 h

Vegeu el dissabte 22.
Informació a: www.bcn.cat/arxiufotografic.

Vegeu el diumenge 23.
A partir de 10 anys. Durada: 90 minuts. Preu:
10 € (inclou visita comentada i degustació de
xocolata). Informació a: www.casessingularsbarcelona.blogspot.com.es.

CaixaForum Barcelona

Castell de Montjuïc

Portes obertes: visita lliure a
l’exposició «Consuelo Bautista.
Raval»

(Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8)
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10-21 h

Portes obertes: visita lliure
a les exposicions
Visita lliure a les exposicions «Cartografies contemporànies. Dibuixant el pensament», «Cellers.
Cooperativisme i Modernisme» i «Ángel Ferrant.
Entre el dibuix i l’escultura».
Informació: www.lacaixa.es/obrasocial.
13 h

La màgia d’Antonio Díaz
Vegeu el dissabte 22.
Activitat per a tots els públics. Durada: 55
minuts. Informació a: www.lacaixa.es/obrasocial.

Cases Singulars:

Fundació Rocamora
(Ballester, 12)
11 h

La Mercè visita les col·leccions de
la casa de Manuel Rocamora
Visita del palauet isabelí on va viure el col·
leccionista i mecenes Manuel Rocamora. Amb
obres de Ramon Casas, Manolo Hugué, ceràmica d’Alcora, indumentària, mascarons de proa,
nines i autòmats. Al final de la visita se servirà
una tassa de xocolata al jardí.
A partir de 10 anys. Durada: 90 minuts. Preu:
10 € (inclou visita comentada i degustació de
xocolata). Informació a: www.casessingularsbarcelona.blogspot.com.es.
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Palau Moxó

La Mercè visita el Palau Moxó!

(Ctra. Montjuïc, 66)
10-18 h

Portes obertes: visita lliure
a les exposicions
Vegeu el disssabte 22.
Informació a: www.bcn.cat/castelldemontjuic.

Centre de Cultura
Contemporània
de Barcelona (CCCB)
(Montalegre, 5)
11-20 h

Portes obertes: visita lliure a
l’exposició «Souvenir. Martin Parr,
fotografia i col·leccionisme»
Visita a l’exposició, que se centra en les relacions sorprenents entre la fotografia i el col·
leccionisme en el marc de l’experiència turística.
11-20 h

Projecció de cinema d’animació
Projeccions de cinema d’animació dirigides a
públics de diferents edats.
Activitat per a tots els públics. Durada: 120
minuts. Informació a: www.cccb.org.
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Diverses sessions al dia

Activitats a CosmoCaixa
Vegeu el dissabte 22.
Preu: avui entrada gratuïta al centre. Activitats
de pagament.
Informació a: www.lacaixa.es/obrasocial.
10-20 h

Portes obertes i visita
a les exposicions temporals
Entrada al museu i participació en activitats especials gratuïtes. Inclou la visita lliure a les exposicions «Epidèmia!», «Tecnorevolució» i «Cajal
torna a Barcelona».
11-13 i 15-19 h

Energia per a les neurones.
Exposició pop up
Vegeu el dilumenge 23.
A partir de 6 anys. Durada: 50 minuts. Preu:
entrada al centre i activitat gratuïtes.
Informació a: www.lacaixa.es/obrasocial.
12 i 18 h

Visita guiada a les exposicions
«Epidèmia!» i «Tecnorevolució»
Vegeu el dissabte 22.
Preu: activitat gratuïta.
Preu: Entrada al centre i activitat gratuïtes.
Informació a: www.lacaixa.es/obrasocial.
13 h

Els petits més grans.
La faula de l’equilibri
Vegeu el dilumenge 23.
A partir de 3 anys. Durada: 50 minuts. Preu: Entrada al centre i activitat gratuïtes.
Informació a: www.lacaixa.es/obrasocial.
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DHUB Museus

(Museu de les Arts Decoratives,
Museu de Ceràmica i Museu
Tèxtil i d’Indumentària)
Palau de Pedralbes (av. Diagonal, 686)
10-18 h

Portes obertes i visita lliure
a les exposicions
Visita a les exposicions «De l’objecte únic al disseny de producte», «Gerard Moliné. Argila, disseny i tradició» i «El cos vestit».
10-18 h

Per la Mercè, viu el que t’ofereixen
els museus del DHUB i emporta’t
una foto de record
Vegeu el dissabte 22.
Activitat per a tots els públics. Preu: avui, entrada gratuïta al museu. Activitat gratuïta.
Informació a: www.dhub-bcn.cat.

Fundació Antoni Tàpies

MERCÈ 2012

(Isaac Newton, 26)
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CosmoCaixa Barcelona

(Aragó, 255)
10-19 h

Portes obertes i visita a
l’exposició «Antoni Tàpies.
Cap braços cames cos»
L’exposició es focalitza en els tretze últims anys de
treball de l’artista, i, molt especialment, en les creacions que tracten el cos com a objecte central.
17 h

De cap a peus
Activitat familiar al voltant de l’exposició «Antoni
Tàpies. Cap braços cames cos».
Activitat per a tots els públics. Durada: 60 minuts. Preu: avui, entrada gratuïta al centre.
Informació a: fundaciotapies.org.

07/09/12 11:55

La Capella

MUHBA - El Call

11-14 h

11-19 h

Vegeu el divendres 21.
Informació a: www.bcn.cat/lacapella.

Visita al recinte, que acull el Centre d’Interpretació del Call, i a l’exposició «Salomó ben Adret
de Barcelona (1235-1310). El triomf d’una ortodòxia».
Informació a: www.museuhistoria.bcn.cat.

(Hospital, 56)

Portes obertes: visita lliure
a les exposicions

La Virreina Centre
de la Imatge
(La Rambla, 99)
12-20 h
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Portes obertes: visita lliure
a les exposicions
Vegeu el dissabte 22.
Informació a: lavirreina.bcn.cat.

(Plta. Manuel Ribé, s/n)

Portes obertes

MUHBA - Park Güell
(Olot, s/n)
10-20 h

Portes obertes
Visita a la Casa del Guarda, situada a l’accés del
Park Güell, un espai privat ideat i dissenyat per
Gaudí com a habitatge per al porter del recinte.
Informació a: www.museuhistoria.bcn.cat.

Monestir de Pedralbes
(Baixada del Monestir, 9)
10-14 h

Portes obertes i visita lliure
a les exposicions
Visita al recinte i les exposicions. Inclou la visita
lliure a les exposicions »El monestir de Pedralbes. La recuperació d’una joia de l’art català»,
«Murals sota la lupa. Les pintures de la Capella de Sant Miquel», «Els tresors del monestir»,
»Plantes, remeis i apotecaris. El jardí medieval
del monestir de Pedralbes», «Petras Albas. El
Monestir de Pedralbes i els Montcada (13261673)».
Informació a: www.museuhistoria.bcn.cat.

MUHBA - Domus
de Sant Honorat
(C. de la Fruita, s/n)
10-14 h

Portes obertes
Visita al recinte, on podreu veure les restes
d’una casa i un carrer de l’antiga ciutat romana
a més d’algunes restes medievals.
Informació a: www.museuhistoria.bcn.cat.
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MUHBA - Plaça del Rei
(Pl. del Rei, s/n)
10-14 h

Portes obertes i visita
a les exposicions
Visita al recinte, el subsòl del qual mostra excavacions de l’antiga ciutat romana, i a les exposicions «Laboratori MUHBA: col·leccionem la
ciutat» i «Indianes 1736-1847. Els orígens de la
Barcelona industrial».
Informació a: www.museuhistoria.bcn.cat.

MUHBA - Temple d’August
(Paradís, 10)
10-19 h

Portes obertes
Visita al recinte, on podreu veure les columnes
de l’antic temple d’August, un dels espais més
destacats de la ciutat romana.
Informació a: www.museuhistoria.bcn.cat.
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11-19 h

Portes obertes
Visita a un antic espai funerari de la Barcelona
romana on les tombes es disposen a banda i
banda de l’antiga via de sortida de la ciutat.
Informació a: www.museuhistoria.bcn.cat.

MUHBA - Vil·la Joana
(Ctra. de l’Església, 104. Vallvidrera)
10-14 h

Portes obertes
Visita a una antiga masia situada al cor de
Collserola on el poeta Jacint Verdaguer va passar els últims dies de la seva vida.
Informació a: www.museuhistoria.bcn.cat.

Museu d’Arqueologia
de Catalunya
(Pg. Santa Madrona, 39-41)
10-14 h

Portes obertes
Inclou la vista a l’exposició permanent del museu, que ha estat renovada recentment.

(Pl. dels Àngels, 1)
10-20 h

Portes obertes: visita lliure
a les exposicions
Inclou la vista a les exposicions «Rita McBride:
oferta pública. Public Tender», «Col·lecció MACBA: Le Corbusier i Jean Genet al Raval; Gordon
Matta Clark. Portfoli Office Baroque; Roberto
Rossellini. Filmant Beaubourg», «La utopia és
possible. ICSID. Eivissa, 1971» i «Lluís Claramunt. El viatge vertical».
10-14 h

I per la Mercè... mapant la ciutat!
El MACBA en família
Vegeu el dissabte 22.
Activitat per a tots els públics. Preu: avui, entrada gratuïta al museu. Activitat gratuïta.
Informació a: www.macba.cat.

Museu de la Música
(Lepant, 150)
10-20 h

Portes obertes
Inclou la visita lliure de l’exposició permanent
«Orpheus», un recorregut audiovisual per les
col·leccions d’instruments del museu.
17 i 18 h

11 h

Eduard Toldrà:
canta’m un conte

Com s’ho feien els homes i dones de la prehistòria per subsistir fent front a feres salvatges i mil
perills? Descobriu-ho en família.
Activitat per a tots els públics. Durada: 90 minuts. Preu: avui, entrada gratuïta al museu.
Informació a: www.mac.cat.

Per commemorar els cinquanta anys de la mort
d’Eduard Toldrà, el museu us apropa a la personalitat del músic en la seva etapa d’infantesa, a
partir d’un conte amb interpretació musical.
A partir de 6 anys. Durada: 50 minuts. Preu:
activitat gratuïta.
Informació a: www.museumusica.bcn.cat.

La prehistòria en família
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(pl. Vila de Madrid, s/n)

Museu d’Art Contemporani
de Barcelona (MACBA)

109

MUHBA - Via sepulcral
romana
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Museu d’Història
de Catalunya
(Pl. Pau Vila, 3)
10-14.30 h

Portes obertes
Inclou la visita a l’exposició permanent del recinte i a l’exposició «Lola Anglada, poderosa memòria». Informació a: www.mhcat.cat.

Museu Egipci
(València, 284)
10-20 h
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Visita a la col·lecció permanent
Visita al fons permanent, una col·lecció privadaformada per unes mil peces. Una aproximació
a la vida i els costums de la civilització egípcia.
Activitat per a tots els públics. Preu: 5,5 €.
Informació a: www.fundclos.com.

Museu Europeu d’Art
Modern (MEAM)
(Barra de Ferro, 5)
10-20 h

Portes obertes
i visita a l’exposició
Visita a l’exposició «Art contemporani figuratiu
del segle xxi». Informació a: www.meam.es.
18-19.30 h

Concert de Rock amb Bullfrog
Blues Experience
Concert de rock’n’roll amb els Bullfrog Blues Experience, que uneixen dues generacions i quatre
musics que experimenten amb el blues i el rock.
A partir de 12 anys. Durada: 90 minuts. Preu:
gratuïta. Informació a: www.meam.es.
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Museu Frederic Marès

Museu Picasso

10-20 h

10-20 h

Inclou la visita a l’exposició temporal «Vilató
(1921-2000). Barcelona-París. Un camí de llibertat. En bronze».
Informació a: www.museumares.bcn.cat.

Visita a la col·lecció permanent del museu i a
l’exposició «Vilató (1921-2000). Barcelona-París.
Un camí de llibertat. Gent».
Informació a: www.museupicasso.bcn.cat.

Museu Marítim
de Barcelona

Nat - Jardí Botànic

(Av. Drassanes, s/n)
10-19.30 h

Portes obertes
Visita lliure al recinte del museu i al pailebot Santa Eulàlia. Inclou la visita a les exposicions «Viatge mar enllà» i «Gent de port, Barcelona 1980».
Informació a: www.mmb.cat.

Museu Nacional d’Art
de Catalunya (MNAC)
(Palau Nacional. Parc de Montjuïc)

Portes obertes

(Doctor Font i Quer, 2)
10-19 h

Portes obertes
i vista lliure a l’exposició
Visita al recinte i a les exposicions «Totes les mediterrànies del món» i «Mostra de bonsais».

Nat - Museu Blau
(Pl. Leonardo Da Vinci, 4-5)
10-20 h

Portes obertes i vista
a les exposicions

10-14.30 h

Visita al recinte i a les exposicions «Aliens, la invasió d’espècies exòtiques», «Espai Terra, Catalunya com tu l’has vist» i «Planeta Vida».

Visita a les exposicions «Déus i mites de l’antiguitat» i «L’evidència de la moneda d’Hispània».
Informació a: www.mnac.cat.

12-14 h

Portes obertes
i visita a les exposicions

Museu Olímpic
i de l’Esport Joan Antoni
Samaranch
(Av. de l’Estadi, 60)
10-14.30 h

Portes obertes
Visita lliure al recinte del museu i a l’exposició
temporal «III Premi Internacional d’aquarel·la».
Informació a: www.museuolimpicbcn.cat.
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Portes obertes

(Montcada, 15-23)

111

(Pl. Sant Iu, 5)

Descobrim el Museu Blau
Vegeu el dissabte 22.
A partir de 7 anys. Durada: 90 minuts. Preu: avui,
entrada gratuïta al museu. Activitat gratuïta.
Informació a: www.museuciencies.bcn.cat.
11-14 i 16.30-19 h
(últimes sessions a les 13.30 i 18.30 h)

Niu de ciència

Vegeu el dissabte 22.
Activitat recomanada de 0 a 6 anys. Durada: 30
minuts. Preu: avui, entrada gratuïta al museu.
Activitat gratuïta.
Informació a: www.museuciencies.bcn.cat.
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Palau de la Mercè
(Capitania General)
(Pg. Colom, 14)
10-14.30 h

Portes obertes
Vegeu el diiumenge 23.

Palau Robert
(Pg. de Gràcia, 107)
10-14.30 h

Portes obertes

Plaça de Catalunya
(Mostra d’Associacions)
Tallers i activitats

112
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Vegeu el divendres 21.
Informació a: www.gencat.cat/palaurobert.cat.

Espai RebobinART
11 i 17 h
Pintada d’exhibició i taller d’art amb infants
i adults.

Carpa de l’Escola
de Puntaires de Barcelona
11-20 h
Exposició del I Concurs de Punta de
Barcelona, Festes de la Mercè
11-13 i 17-19 h
Puntaires treballant
12-13 i 18-19 h
Tast de puntes per a petits i grans

Torre Jussana - Centre de Serveis
a les Associacions
Converses sobre l’associacionisme amb
representats dels diferents grups polítics
municipals.
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Carpa dels Amics de la gent Gran
11-19 h
A punt per fer 25 anys
Una activitat que promou l’intercanvi
generacional: la gent gran de l’entitat us
ensenyarà a fer bufandes.
11-19 h
Exposició i concurs de fotografies sobre les
relacions entre generacions.

Àrea Fonts
11-12 h
Salut Mental Catalunya
Organització: Federació Catalana
d’Associacions de Familiars i Persones amb
Problemes de Salut Mental (FECAFAMM)
12-14 h
Hi havia una vegada... Contes amb els cinc
sentits
Organització: Oratge Associació

Àrea Monument Macià
12-14 h
Accepta el repte! Vine a fer un circuit
d’eslàlom sobre rodes
Organització: Club Esportiu Esbonat i Amistat
Barcelona

Espai activitats
11-13.30 h
Tallers infantils
Organització: Creu Roja a Barcelona
11-14 h
Cartografia africana
Organització: Societat per a la Difusió de les
Realitats Culturals Africanes
11-13 h
Taller d’experiències de finançament per
part de la banca ètica
Organització: Associació Projecte FIARE
Catalunya
11.30-19 h
Mural pels drets dels infants
Organització: Intervida
12-14 h
Taller de henna
Organització: Associació Cultural Saha (Alba)
12-14 h
Reciclaje de pensamientos
Organització: Logosofía
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CARPA D’ACTIVITATS
11 h
Teatre líric català
Organització: Federació Catalana de Teatre Líric
12 h
Terra Campa de Gemma Casamajó
I Concert acústic a càrrec de Ferran Tusquellas.
Organització: Associació Projecte FIARE
Catalunya
13 h
Ball vermut
Amb l’Orquestrina La Mundial
17 h
Taller per tancar la invisibilitat
Organització: Fundació Indera
18 h
Ballada de swing
Organització: Associació de Ball de Swing de
Barcelona
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10.30 h
Esbart dansaire de l’Orfeó Gracienc
Organització: Orfeó Gracienc
11 h
Balls de sevillanes
Organització: Associació de Veïns i Veïnes del
Barri de Navas
11.25 h
Dansa i arts escèniques: Ngoc Trai Perlas +
Yisbell Feelings + Inacrònix Clown in Special
Day
Organització: Coordinadora de Dansa i Arts
Escèniques Barcelona
11.50 h
Concert: música per la inclusió
Organització: Centre d’Ensenyament Especial
Mare de Déu de Montserrat, del Guinardó
12.15 h
El voluntariat sona bé
Organització: Federació Catalana de Voluntariat
Social
12.40 h
Ballem, ballem i mai no ens cansem!
Organització: Esbart Català de Dansaires
13.05 h
Grupos de Flamenco del Centro Cultural
Estrellas Altas
Organització: Centro Cultural Estrellas Altas
13.30 h
Fedelatina
Organització: Federación d’Entidades
Latinoamericanas de Catalunya «Fedelatina»
13.55 h
Bàsquet Beat
Organització: Fundació Ribermúsica i Casal
dels Infants
19.30 h
Cloenda de la 17a Mostra d’Associacions
Inclou les propostes «Percussió, dansa i participació», una acció conjunta de les entitats participants en la Mostra, amb percussió a càrrec
d’Àngel Pereira i dansa a càrrec de Carla Forns;
l’acte d’homenatge als Amics de la Gent Gran i
un espectacle de màgia amb el mag Lari.

MERCÈ 2012

11 h
Documental Bàsquet Beat
Organització: Fundació Ribermúsica
12 h
Debat d’actualitat sobre associacionisme,
tercer sector, participació...
Organització: Torre Jussana - Centre de Serveis
a les Associacions
13 h
Santa Cruz, el motor de la construcció
nacional
Organització: Espíritu de Santa Cruz de la
Sierra
16.30 h
Documental: Torna al carnaval
Organització: Comissionat de Participació
Ciutadana i Associacionisme
17 h
Reiki, energia a l’abast de tothom
Organització: Associació de Terapeutes Reiki a
Catalunya
18 h
Documental: Saber o no saber. Me siento
bien, dicen que tengo la enfermedad de
Chagas
Organització: ETIS

ESCENARI PRINCIPAL
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AUDITORI
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Portal de la Pau (Port Vell)
10-20 h

Viu el mar i la Barcelona
World Race
Vegeu el dissabte 22.

Rambla del Raval
13-15 h

L’Associació de Comerciants de la Rambla del
Raval, amb el suport de la Fundació Tot Raval
i altres associacions de comerciants del barri,
organitza el popular tast d’arrossos del món. A
partir de les 12 h s’elaboraran plats amb les diferents varietats d’arrossos que es podran tastar
a partir de les 13 h.
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4a Mostra d’Arrossos del Món
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Dimarts 25

Diumenge 30

Torre Telefònica
Diagonal 00

L’Auditori - Sala 1
Pau Casals

8-20 h

19 h

Sessió de vuit hores de programació de prototips
d’apps per contribuir a promoure l’interès dels
ciutadans pels afers que afecten la seva comunitat i per les decisions del govern municipal. Després hi haurà dues hores de presentació al jurat i
un lliurament de premis als guanyadors.
Informació a: www.bcn.cat/apps4bcn.

La Banda Municipal de Barcelona, dirigida per
Salvador Brotons, ofereix un concert en el qual
interpretarà obres de Rossini, Puccini, Massenet,
Juli Garreta, Joan Lluís Moraleda, Jordi León i
Narcís Paulís.
Preu: entrada gratuïta; cal recollir les invitacions
(un màxim de dues per persona) a les taquilles
de l’Auditori a partir del dia 13 de setembre. Aforament limitat. Horari de taquilles: de dilluns a
dissabte de 15 a 21 h.

Divendres 28
Parc de Recerca
Biomèdica

(Pl. Charles Darwin / Doctor Aiguader, 88)
17-22 h

Desperta a la Nit de la Recerca
Una jornada plena d’activitats com la Gimcana
dels Sentits, un concurs de dibuix, exposicions,
projeccions del documental Bicicleta, cullera,
poma i més.
Informació a: www.biocomunicat.es.

Dibuixem la Mercè
L’associació de comerciants Barna Centre organitza un any més un dels concursos més populars de la Mercè: les escoles i infants d’entre 3
i 12 anys estan convidats a crear els seus dibuixos sobre la festa en un full DIN A4 i utilitzant qualsevol tècnica: colors, ceres, retoladors,
aquarel·les...
Hi haurà tres premis, de 60, 100 i 150 €, en vals
de compra per a cadascuna de les categories:
parvulari, primer cicle de primària, segon cicle
i tercer cicle.
Feu els vostres dibuixos i lliureu-los entre el 10
i el 24 d’octubre a les oficines de Barna Centre
(Portal de l’Àngel, 7, 3r B). La Festa Major de
Barcelona... vista amb els ulls dels més petits.
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Concert de la Mercè

Platges de la Mar Bella
i de la Nova Mar Bella

MERCÈ 2012

Bcn Apps Jam: For democracy!

(Lepant, 150)

10-14 h

Festa al Cel 2012
Una de les cites més espectaculars de la festa
és el festival aeri, que cada any porta a la ciutat
avions i helicòpters de tota mena i de totes les
èpoques, a més d’una tria d’acròbates de l’aire
que executaran les cabrioles més sensacionals.
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(Pl. Ernest Lluch i Martín, 5)

Dissabte 6
d’octubre
Parc de Recerca
Biomèdica

(Pl. Charles Darwin / Doctor Aiguader, 88)
10-20 h

Portes obertes: neurociències
Una jornada de portes obertes en què podreu
participar en visites guiades, veure experiments
per a nens i grans o gaudir d’espectacles amb la
ciència com a tema.
Informació a: www.prbb.org/openday.

07/09/12 11:55

gràcies a tots
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patrocinador principal

empreses patrocinadores

empreses col·laboradores
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mitjans de comunicació associats

MERCÈ 2012

mitjans de comunicació: patrocinador principal

mitjans de comunicació col·laboradors

Col·laboradors
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L’equip de la Mercè
El conjunt d’activitats de la Mercè representa un gran
esforç col·lectiu, organitzat per l’Ajuntament de Barcelona
amb les entitats de la ciutat. L’Institut de Cultura
de Barcelona s’encarrega de coordinar els esforços
dels diferents col·lectius que intervenen a la festa.
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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 Cultural Festa Gran
• Associació de Comerciants Barna Centre
• Associació de Comerciants de la Mercè
• Associació de Comerciants del Raval
• Associació de Companyies Professionals
de Dansa de Catalunya
• 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)
• Colles de Bastoners i Balls de Bastons
de Barcelona
• Cooordinadora 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 Colles de Diables
de la Ciutat de Barcelona
• Coordinadora de Geganters de Barcelona
• Esbart Català de Dansaires
• Falcons de Barcelona
• Federació de Colles Sardanistes de Barcelona
• Federació de Cors de Clavé de Catalunya
• Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI)
• Obra Sardanista Violetes del Bosc
• Unió de Colles Sardanistes de Catalunya
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Organismes públics
i institucions

• Agència de Salut Pública
• Ajuntament de Montréal
• Capitania Marítima de Barcelona
• Casa Àsia
• Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona
• Consolat General del Québec
• Consorci El Far
• Generalitat de Catalunya (Departament
de Presidència)
• Govern del Québec
• Inspección General del Ejército
• Museu d’Art Contemporani de Barcelona
• Subdelegació del Govern a Barcelona
• Tourisme de Montréal

Serveis i organismes
municipals

• B:SM
• Gerència de Qualitat de Vida, Igualtat
i Esports
• Comissionat de Participació Ciutadana
i Associacionisme
• Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans
• Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat
• Gerència Adjunta de Coordinació Territorial
• Gerència d’Habitat Urbà
• Institut Barcelona Esports
• Institut de Cultura de Barcelona
• Institut Municipal d’Educació
• Institut Municipal de Parcs i Jardins
• Institut Municipal de Persones amb
Discapacitat
• Institut Municipal del Paisatge Urbà
• Transports Metropolitans de Barcelona
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President
Im. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot

Gerent de l’Institut
Marta Clari i Padrós

Vicepresident
Im. Sr. Gerard Ardanuy i Mata

Secretària delegada
Sra. Montserrat Oriol i Bellot
Comité de Direcció de l’Institut de Cultura
Directora de Recursos
Sra. Isabel Balliu i Badia
Director de Patrimoni, Museus i Arxius
Sr. Josep Lluís Alay i Rodríguez
Director de Barcelona Capital
Sr. Carles Sala i Marzal
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Vocals
Ima. Sra. Francina Vila i Valls
Im. Sr. Guillem Espriu i Avedaño
Ima. Sra. Ángeles Esteller Ruedas
Ima. Sra. Isabel Ribas i Seix
Sr. Ramon Massaguer i Meléndez
Sr. Antonio Monegal Brancós
Sr. David Albet i Sunyer
Sr. Josep M. Montaner i Martorell
Sra. Flavia Company Navau
Sra. Maria del Mar Dierssen i Soto
Sr. Daniel Giralt-Miracle i Rodríguez
Sr. Pius Alibek
Sr. Francisco Ivars Castelló

MERCÈ 2012

Ajuntament de Barcelona/
Institut de Cultura
Consell d’administració

Director de Promoció de Sectors Culturals
Sr. Llucià Homs i Capdevila
Directora de Creativitat i Innovació
Sra. Inés Garriga i Rodríguez
Directora del Programa de Difusió Cultural
Sra. Pilar Roca i Viola
Cap de Premsa
Sr. Álvaro López i Muñoz
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Directora de Cultura de Proximitat
Sra. Rosa Mach i Farràs
Cap de Festes i Tradicions
Sra. Marta Almirall i Elizalde
Direcció Actes Tradicionals
Sr. Xavier Cordomí i Fernández
Direcció artística de Música Mercè
Sr. Jordi Turtós i Orbañanos
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MERCÈ 2012

Direcció artística del Festival BAM
Sr. Carles Conesa i Carbonell
Equip del Departament de Festes i Tradicions
Sr. Joan Manel Camps i Jaraba
Sra. Anna Faura i Mir
Sra. Dolors González Muñoz
Sra. Mireia Llunell i Arasa
Sra. Soco Martínez García
Sra. Maribel Sarasa Díaz
Cap de Comunicació i Màrqueting
Sra. Elena Navarro i Delgado
Cap de Patrocini
Sra. Judith Aviñó i Vidal
Cap de Producció i Serveis Interns
Sr. Francisco A. Hernández Chacón
Redacció
Xavier Muniesa i Calderó
Correcció de textos
Rosa Chico
I els departaments de Serveis Jurídics,
Producció, Premsa, Patrocini, Comunicació
i Màrqueting, Administració Econòmica,
Recursos Humans i Secretaria tècnica
de l’Institut de Cultura de Barcelona
Edita: Ajuntament de Barcelona
Cartell: Jaume Plensa
Fotografies: Pep Herrero, Alfred Mauve
i Pere Virgili
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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, i les persones amb discapacitat
auditiva poden escriure un missatge curt de
text al 93 317 14 16.
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MÉS INFORMACIÓ
PER TELÈFON

010 Barcelona Informació: les 24 hores del dia (0,47 €,
establiment de trucada; 0,06 €/min tarifat per segons, IVA inclòs)
Consultes, enviant un missatge curt al telèfon 93 317 14 16.

Aplicacions per descarregar

Entreu al web de la Mercè (www.bcn.cat/merce) i us podreu descarregar una aplicació per tenir tota la informació sobre la festa
al vostre telèfon mòbil intel·ligent, sigui de tecnologia Apple o Android. Cliqueu i poseu-vos la Mercè... a la butxaca! També podeu
trobar-les accedint directament a l’App Store o a Google Play.

A LES OFICINES D’INFORMACIÓ

Tiquet Rambles del Palau de la Virreina (la Rambla, 99), de 10 a
20.30 h

TRANSPORTS PÚBLICS ESPECIALS

• Hi haurà servei ininterromput de metro el divendres 21, el dissabte 22 i el diumenge 23, i el dilluns 24 l’horari serà l’habitual.
• Per pujar al castell de Montjuïc, hi haurà un bus especial que
sortirà de la plaça d’Espanya el dies 22, 23 i 24 d’11 a 22 h.
• Amb motiu del piromusical del dilluns 24, es reforçarà el servei
de metro a les línies 1 i 3.
• Per confirmar horaris o per saber com accedir als espais de la
festa: www.tmb.cat i www.bcn.cat/merce.
L’organització es reserva el dret d’anul·lar o canviar algun espectacle per raons tècniques o meteorològiques.

bcn.cat/
merce

facebook.com/barcelonacultura
twitter.com/barcelonacultura
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