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Ja heu pujat al castell de Montjuïc, ara que Barcelo-
na se l’ha fet seu? Heu visitat l’antiga Fabra i Coats, 
que es convertirà en una de les fàbriques de crea-
ció cultural de la ciutat? Si encara no n’heu tingut 
l’oportunitat, ara és el moment: la Mercè és la millor 
excusa per redescobrir Barcelona, quan tota ella 
s’engalana per gaudir de la festa.

En aquest programa trobareu artistes que ens visiten 
d’arreu del món. La Mercè d’enguany és un dels 
punts de referència d’aquest 2008 que estem dedi-
cant al Diàleg Intercutural. Moltes de les activitats 
de la programació van en aquesta línia, des de la 
gran cavalcada fi ns als espectacles que ompliran 
el parc de la Ciutadella. Així mateix, Quito serà la 
nostra ciutat convidada; un apropament a la cultura 
equatoriana, d’on prové una de les comunitats més 
importants de Barcelona.

Fullejant les pàgines següents trobareu centenars 
d’activitats, totes gratuïtes, pensades amb tres 
objectius: connectar amb tota mena de gustos, 
racionalitzar la programació –per tal que us sigui 
més fàcil planifi car la vostra festa– i que la qualitat 
estigui per damunt de tot. 

Aquests són alguns dels ingredients del programa, 
però encara en falta un, el més important: la vostra 
presència, amb la qual la Mercè esdevé cada any la 
festa més grossa de Barcelona, la festa de tots els 
barcelonins i totes les barcelonines.

Bona Festa Major!

Jordi Hereu
Alcalde de Barcelona
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Peret és l’autor 
del cartell 
de la Mercè 2008
El dissenyador Peret (Pere Torrent) 
proposa una gran riallada per al cartell de 
la Mercè 2008. “El riure –diu l’autor   – 
gairebé sempre és contagiós i transgres-
sor; potser per això la boca riallera es fa 
servir popularment en les màscares de 
caràcter festiu, per subratllar l’alteració 
temporal dels valors establerts mentre 
dura la festa”. Peret lamenta que “amb 
massa freqüència es confon perillosament 
la transgressió amb l’incivisme, i es perd 
la importància que el riure hauria de tenir: 
la d’un assumpte del qual es gaudeix 
sempre associat a la intel·ligència, al joc 
i a l’humor.”
Pere Torrent va néixer a Barcelona l’any 
1945. Va estudiar a l’Escola Massana. 
Amb 25 anys s’instal·la a París, on treba-
lla com a dissenyador i il·lustrador. L’any 
1977 torna a Barcelona per col·laborar 
amb les publicacions de l’incipient Grupo Z, 
i pocs anys més tard comença a treballar 
per a tota mena d’institucions: des de 
les diputacions fi ns als ministeris, les 
televisions locals i estatals; els Jocs Olím-
pics, el Fòrum i fi ns i tot l’actual Expo de 
Saragossa. Ha publicat la seva feina en 
diaris d’aquí (La Vanguardia, El Periódico, 
El País...) i d’allà (The New York Times, 
entre d’altres). Ha exposat en galeries ca-
talanes, franceses, i fi ns i tot, japoneses. 
L’any 1998 va rebre el Premi Nacional de 
Disseny pel conjunt de la seva obra. 
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Jaume Sisa 
serà el pregoner 
de la Festa
Jaume Sisa ha fet d’ofi cinista, de 
venedor de llibres, de representant 
d’electrodomèstics, de cambrer, de 
dependent, d’enquestador. Fins i tot de 
recol·lector de fruita a Lleida. Però Jaume 
Sisa és, sobretot, el trobador de les ga-
làxies, un cantant parapetat sota un sentit 
de l’humor surrealista i tendre que al llarg 
de dècades ha ajudat els seus seguidors a 
tocar de peus a terra.
Va néixer fa seixanta anys al Poble-sec, fi ll 
d’una família treballadora. Il·luminat per 
les febres musicals dels anys seixanta, va 
entrar en contacte amb el món de la mú-
sica, i a fi nals de la dècada s’incorporava 
al Grup de Folk al costat de gent com Pau 
Riba o Ovidi Montllor. De la seva llarga 
trajectòria com a músic es poden rescatar 
tota mena de detalls: les seves actua-
cions al Zeleste del carrer de l’Argenteria, 
la prohibició de la cèlebre “Qualsevol 
nit pot sortir el sol”, les col·laboracions 
amb la companyia teatral Dagoll Dagom 
(Antaviana, La nit de Sant Joan), diversos 
homenatges a la seva ciutat (especialment 
concretats al disc Barcelona Postal), la 
seva incursió en els boleros a través del 
personatge de Ricardo Solfa, moments de 
silenci en què semblava que s’havia reti-
rat del tot… L’última vegada que va actuar 
per la Mercè va ser l’any 2002. Ara torna 
per fer el pregó de les festes i, alhora, per 
protagonitzar tota una nit galàctica a la 
plaça de Catalunya.  

Divendres 19 / 19 h 
Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona
Podeu seguir el pregó des de les pantalles 
gegants que s’instal·laran a la plaça de 
Sant Jaume, o a través de Barcelona TV.
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La Mercè
que no
et pots
perdre
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Cap altra festa té tanta quantitat i varietat 
d’activitats. I totes, gratuïtes. La Mercè és la 
millor excusa per conèixer de nou Barcelona, 
tastar què s’hi cou, visitar barris que no fi guren 
en la vostra ruta habitual. Enguany, la festa és 
plena d’arguments: 

• La Mercè estarà dedicada al Diàleg Intercultural
• Quito n’és la ciutat convidada
• El Castell de Montjuïc estarà ple d’espectacles 

de circ
• Barcelona Acció Musical (BAM) us ofereix més 

de seixanta concerts
• El Parc de la Ciutadella acull importants 

espectacles 
• A la Fabra i Coats trobareu la programació més 

innovadora. Risc per a tots els públics!
• Hi haurà una gran Cavalcada dedicada a tots 
 els colors del món, i el Correfoc convertirà la 
 Via Laietana en un infern
• FotoMercè 08: un concurs fotogràfi c que recull 

tots els testimonis de la festa 
• Un nou espai: el Moll de Barcelona, 
 amb la Cavalcada de Jaume I
• Tres nits de focs artifi cials i un Piromusical 
 amb música en directe
• La Cursa de la Mercè arriba a la 30a edició
• La Gimcana fa 20 anys i ho celebra enviant-vos 

a fer proves per tota l’àrea metropolitana!
• El programa inclou el Festival Àsia i les Nits del 

Ramadà
• La Festa al Cel hi posarà el punt fi nal
• Hi haurà més transport públic que mai (i metro 

ininterromput en nits estratègiques)

I això només són alguns titulars d’un programa 
amb més de 100 pàgines 
Passeu pàgina i fullegeu-lo... 
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De festa, 
perquè 
és 
tradició

La Mercè és un ritual immens que 
es va començar a celebrar a fi nals 
del segle XIX. Cada any, la programació 
és plena de novetats, que s’afegeixen 
a pràctiques antigues, algunes de les 
quals provenen de temps medievals. 
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Els orígens de la festa 
L’any 1687 Barcelona va patir una terrible 
plaga de llagostes. Segons diu la llegenda, 
la plaga es va acabar quan la ciutat es 
va posar en mans de la Mare de Déu de 
la Mercè. El Consell de la Ciutat la va 
declarar copatrona de la ciutat, però van 
haver de passar dos segles perquè el papa 
Pius IX ofi cialitzés el nomenament. 
La decisió vaticana va desfermar les festes 
actuals, que, com podeu veure, encara 
perduren.  

Mercè? 
Diuen les llegendes que l’any 1218 
la Mare de Déu es va aparèixer
simultàniament al rei Jaume I, a sant Pere 
Nolasc i a sant Ramon de Penyafort. 
A tots tres els va demanar que creessin un 
orde de monjos dedicats a salvar cristians 
empresonats pels sarraïns. Serien els 
mercedaris, sota l’advocació de la Mare 
de Déu de la Mercè. 

L’especialitat barcelonina 
Les activitats més tradicionals de la 
Mercè són, en realitat, un compendi 
de la cultura popular de tot Catalunya. 
Hi apareix la sardana gironina, els castells 
i els diables del camp de Tarragona, les 
danses que encara avui es mantenen vives 
per tota la geografi a catalana... La gran 
especialitat barcelonina són les cercaviles, 
emparentades amb les lluïdes processons 
que fa segles se celebraven amb motiu 
del Corpus. Es tracta dels espectacles 
de carrer més antics que conservem. 
Avui, com ahir, l’organització de les 
cercaviles compten amb colles de cultura 
popular que treballen colze a colze amb 
artistes de carrer. La seva feina conjunta 
serveix per mantenir vigent la vocació 
festiva i teatral amb què van néixer 
aquests espectacles. 
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La Cavalcada de la Mercè 2008 vol 
convertir-se en aquesta ocasió en un cant 
a la diversitat cultural, simbolitzada en 
el llenguatge dels colors. Com sempre, 
hi participen grups de cultura tradicional, 
fonamentalment de gegants, vinguts de tot 
Catalunya. Tots ells s’agruparan en dife-
rents blocs temàtics, dedicats a l’apoteosi 
de les estacions de l’any, els treballs i els 
ofi cis, l’art, les llegendes i els rituals, 
la història i la diversitat. 
Serà un autèntic espectacle: en aquesta 
cavalcada, s’hi han barrejat les aportacions 

de les colles de cultura tradicional amb les 
d’artistes de carrer. Al llarg del recorregut, 
hi haurà capgrossos que faran de mestres 
de cerimònies; grups de música en directe 
que barrejaran instruments d’aquí i d’allà; 
escenografi es que mai abans s’han utilitzat 
en aquesta cercavila... I al fi nal, tots els 
gegants, capgrossos i personatges parti-
cipants (més d’un centenar) es trobaran 
plegats en una dansa giravolt a l’avinguda 
de la Catedral, en un esclat de cromatis-
mes que vol abastar simbòlicament “tots 
els colors del món”.

Una cavalcada de tots els colors
De la plaça de la Universitat a l’av. de la Catedral, passant per la pl. de Sant Jaume
Dimecres 24 / 18 h
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Com sempre, el Correfoc és una parada 
obligada per als qui vulguin viure la 
Mercè a fons. Aquest invent genuïnament 
barceloní no és només un espectacle per 
mirar, us hi podeu implicar sempre que 
respecteu les normes següents:

• Porteu vestuari adequat: roba de cotó 
de coll tancat, màniga llarga, mocador de 
coll, barret, calçat fl exible, lleuger i tancat, 
i taps a les orelles. Com més us tapeu, 
menys patireu les espurnes i més bé us ho 
passareu.

 

• No llanceu aigua sobre els diables: 
 la pólvora mullada és imprevisible.
• Si aneu acompanyats d’infants, no els 

porteu a les primeres fi les, s’acostumen 
 a espantar molt i, a més, pot ser perillós.
• Si teniu botiga a l’itinerari, cal que en 

retireu els tendals, que en tapeu els 
vidres i que n’abaixeu les persianes. 

Cada persona del públic que participa 
en el Correfoc assumeix els riscos en 
què incorre. En cas que ho necessiteu, 
trobareu ambulàncies al fi nal de la Via 
Laietana.  

Correfoc, l’infern a la Via Laietana 
De l’avinguda de Francesc Cambó a la plaça d’Antoni López
Dissabte 20 / 20.30 h

La Mercè torna al barri del Clot amb un 
espai dedicat a la cultura més actual i a 
les tradicions del País Basc. A l’escenari 
de la Meridiana trobareu artesania 

i menjar, a més de tallers de música, 
demostracions d’esports tradicionals, 
projeccions de vídeos i concerts (Trikizioa, 
Dr. Calypso, Dijous Paella, Oreka Tx...). 

El País Basc, al barri del Clot 
Av. de la Meridiana (Aragó - Consell de Cent)
Del divendres 19 al diumenge 21
Tot el dia (excepte el divendres 19, a partir de les 17 h)
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 Castell de Montjuïc 

Castell
del Circ

Castell de Montjuïc
Dissabte 20 i diumenge 21
d’11 a 21.30 h
Els espectacles programats 
per al dissabte 20 
es repetiran el diumenge 21 

Aquest 2008, Barcelona ha conquerit 
el castell de Montjuïc. Ara és l’hora 
de donar-li usos nous. Per la Mercè, 
l’antiga instal·lació militar es conver-
teix en un gran circ. Passeu-hi, mireu, 
i feu-vos vostre el Castell.

El Castell del Circ acollirà prou activitats per passar-s’hi 
un dia sencer. Hi haurà propostes al fossat, a la vora 
del pont llevadís, al pati de canons... A cada hora hi 
haurà diversos espectacles i activitats simultànies. 
Màgia, números per a un sol actor i per a una companyia 
sencera, acrobàcies aèries... Totes les propostes s’adrecen 
tant al públic infantil com a l’adult, i es complementen 
amb altres activitats, com ara tallers relacionats amb 
el món del circ. 
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Cie. Max 
et Maurice: Oups!
Castell de Montjuïc
Dissabte 21 i diumenge 22 / 12.30 i 18 h

Reconeguts representants del circ contemporani, Max 
et Maurice visiten Barcelona amb la seva pròpia carpa. 
Aquests dos pallassos, maldestres però ben intencionats, 
arriben envoltats de generosos artistes dels jocs 
malabars i les acrobàcies. A Oups! no hi ha missatges 
grandiloqüents, però cada número nou és un moment 
càlid, ple de rialles i de molta diversió.

Passatge Insòlit
Castell de Montjuïc
Dissabte 21 i diumenge 22 / d’11.30 a 14 h i de 17 a 21.30 h 

La companyia D. O. Santa Coloma es va inventar aquest 
Passatge Insòlit per fer front a les adversitats. Van estar 
a punt de tancar el seu teatre per reformes, i per això van 
proposar-se sortir al carrer i anar a trobar el públic. En 
aquest passatge trobareu tota mena d’espectacles de 12 
companyies de petit o molt petit format. Tots ells seran 
de curta durada, i s’acompanyen de jocs, atraccions o 
simplement indrets amb encant per estar-s’hi una estona.

Cikaros & TinCan 
Company: Freaks
Castell de Montjuïc
Dissabte 21 i diumenge 22 / 12.30 i 18.30 h

Un bombardeig d’instants màgics, de sentiments 
prohibits i de moments espectaculars, servits amb tota 
mena d’acrobàcies aèries. Aquesta companyia danesa 
presenta un muntatge de circ nou en què la tècnica 
i la dramatúrgia es posen al servei d’una posada en 
escena ben divertida. Freaks va rebre el premi al millor 
espectacle de carrer a la IX Umor Azoka de Leioa (País 
Basc).

Espectacles 
per a tots 
els gustos
A més d’aquests especta-
cles, el Castell del Circ 
us espera amb tot un seguit 
de propostes de les discipli-
nes més variades. Artistes 
peculiars, amb habilitats 
úniques... 

• Àaron Il·lusionista 
 (Catalunya)

• Azulkillas   
(País Basc, acrobàcies 
aèries)

• Deados (Catalunya, 
 acrobàcies)

• El Negro y el Flaco  
(Espanya/Argentina, 
tallers de circ) 

• Équipe B 
 (Bèlgica, clown)

• Houba Samba 
 (França, banda musical)

• Los Galindos  
(Catalunya, teatre de 
carrer)

• Manolo Carambolas 
 (Andalusia, clown)

• Traüt Cia. d’Espectacles 
  (Catalunya, teatre de 

carrer) 

• Zighomat’hic   
(França, banda musical)

• Jordi Deambulant  
que actuarà com a 

 mestre de cerimònies



14



15

 Parc de la Ciutadella 

El Sol a 
totes les 
cultures

Parc de la Ciutadella
Del divendres 19 
al dimecres 24
Els espectacles programats 
per al dissabte 20 
es repetiran 
el diumenge 21 

Anireu caminant pel parc de la 
Ciutadella i us creuareu amb unes 
gallines gegants. Més enllà, unes 
simpàtiques girafes, o una orquestra 
de formigues... 

Durant el cap de setmana del 20 i el 21 de setembre, 
el parc de la Ciutadella serà un espai per celebrar les 
meravelles del nostre món, en companyia d’artistes 
vinguts de tot Europa. Hi haurà teatre de carrer, música 
en directe... Sota el lema “El Sol a totes les cultures”, 
la festa al parc de la Ciutadella estarà plena de dobles 
sentits, ja que a més del respecte al medi ambient també 
s’hi reivindicarà la diversitat cultural i les possibilitats 
d’aprendre, els uns dels altres, mitjançant el diàleg. 
Per això, en aquest mateix parc també se celebrarà el 
7è Festival Àsia (dies 23 i 24), amb espectacles en 
directe, tallers de cultura popular i gastronòmics; hi haurà 
cinema internacional a la fresca, tallers... Durant aquests 
dies veureu el parc força canviat: Crema Espectacles ha 
dissenyat una decoració dedicada al Sol, l’Astre Rei 
que dóna vida al planeta i escalfa totes les cultures.  
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L’Élephant Vert: 
C’est du propre!
Parc de la Ciutadella
Dissabte 20 i diumenge 21 / 13.30 h i 19.30 h 

Aquesta companyia francesa converteix l’art de fer bugada 
en tot un espectacle. A les seves mans, cada peça de roba 
adquireix vida pròpia, i a través d’ella se’ns mostren les 
comèdies i les tragèdies de la vida. C’est du propre és 
un espectacle representat amb el llenguatge internacional 
dels gestos, la música i altres sorpreses sonores... 

NWSI: The Antz Orkezdra 
Parc de la Ciutadella
Dissabte 20 i diumenge 21 / 18 h

Provenen de Newcastle (Anglaterra), i són famosos per 
les seves accions a l’aire lliure, on participen xanquers, 
bèsties gegants, focs artifi cials... La seva Antz Orkezdra 
està formada per 14 formigues gegants amb instruments 
de vent i percussió. El repertori de la formació inclou 
clàssics i temes originals d’afrobeat, salsa, ska, reggae...  

SolarSon
Parc de la Ciutadella
Divendres 19, dissabte 20 i diumenge 21 / 20.30 h 

Quan les tardes s’acostin al vespre i la nit estigui a punt 
de començar, al parc de la Ciutadella esclatarà una gran 
pluja de dansa i percussió cubana. SolarSon és un gran 
espectacle inspirat en els dies de festa a la Cuba més 
popular. Les seves coreografi es, vibrants i enèrgiques, 
barregen tota mena de balls amb diferents estils de 
dansa, amb una percussió feta amb els objectes més 
quotidians: ampolles, xapes, fustes, palanganes, fi ns 
i tot fi txes de dòmino... 
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Tallers i jocs 
per a barcelonins 
de pam i mig
Parc de la Ciutadella
Del dissabte 20 al dimecres 24

A més d’espectacles, al parc de 
la Ciutadella trobareu tallers molt 
entretinguts que tenen, com a rerefons, 
el respecte al medi ambient i l’aposta 
pel diàleg intercultural. En l’elaboració 
d’aquestes activitats hi ha col·laborat la 
Fundació Terra. També hi haurà un espai 
espectacular per als més menuts, i un 
“corredor verd” on podreu veure com, 
a poc a poc, Barcelona es va connectant 
amb el gran parc metropolità que és 
Collserola.

Espectacles 
per a tots els gustos
Parc de la Ciutadella
Dissabte 20 i diumenge 21

Durant el cap de setmana del 20 i el 21 
de setembre, el parc de la Ciutadella 
bullirà d’activitat. A més de tots els 
espectacles esmentats, hi trobareu les 
espectaculars girafes de la companyia 
Xirriquiteula; el popular humorista 
equatorià Carlos Michelena; el clown 
diminut Fratelli Fiasco; els bascos 
Hortzmuga, que homenatjaran els 
superherois d’estar per casa; la música 
folk internacional dels catalans Youkalis; 
els Barrenderos del Ritmo, esbojarrats 
homes i dones de la neteja, i més, molt 
més... 

Més cinema que mai
Parc de la Ciutadella / 
Sant Andreu Teatre saT!
Dissabte 20, diumenge 21, dimarts 23
i dimecres 24

La Mercè 2008 aposta pel cinema. Al parc 
de la Ciutadella s’ha preparat una extensa 
programació que posa l’accent en les 
pel·lícules rodades a Barcelona i aquelles 
que porten implícit l’esperit del diàleg 
entre cultures i el medi ambient. Els dies 
23 i 24, en el marc del Festival Àsia, 
s’ofereix una programació que proposa 
un tast del cinema que es fa en aquell 
continent. D’altra banda, al Sant Andreu 
Teatre, acompanyant la programació de 
la Fabra i Coats, s’hi ha programat un 
cinefòrum dedicat a l’Equador.  
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Un gran festival per apropar-se a l’Àsia
Mercat de les Flors, CaixaForum i parc de la Ciutadella
A partir del 16 de setembre
Ho organitza: Casa Àsia, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya 
i l’Ajuntament de Barcelona

El Festival Àsia serà present per primera 
vegada a la Mercè amb una graella farcida 
d’espectacles i activitats. L’Índia, amb 
més de mil milions d’habitants, és el país 
convidat d’aquesta edició. 
La programació comença una mica abans 
de la Festa Major: els dies 16 i 17,
Akram Khan inaugura el Festival al 
Mercat de les Flors, acompanyat del 
Ballet Nacional Clàssic de la Xina. Així 
mateix, la companyia de dansa xinesa 
Living Dance Studio presentarà la seva 
feina al Mercat de les Flors (dissabte 20) 
i al CaixaForum (diumenge 21). A partir 
del dia 20 –i especialment, els dies 23 
i 24– la programació es trasllada al parc 
de la Ciutadella. Allà es es podran veure 

i escoltar les antigues músiques i danses 
del Rajasthan; coneixerem de primera mà 
els Sidi, una comunitat d’origen africà que 
va arribar a l’Índia fa vuit segles i que ha 
mantingut vives les seves tradicions en 
aquest país. També comprovarem que la 
passió pels castells humans existeix més 
enllà de les nostres fronteres; viurem en 
directe l’elaboració d’un mural gegant de 
la indústria cinematogràfi ca de Bollywood, 
i podrem participar en la volada de 500 
estels portats expressament de la ciutat 
índia de Jaipur per sobrevolar el cel de 
Barcelona. A tot això, cal sumar-hi cinema, 
cuina, tallers i molt més... 
www.festivalasia.es
www.bcn.cat/merce
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Fabra i Coats 
(plaça de Can Fabra)
Del divendres 19 
al diumenge 21
Els espectacles programats 
per al dissabte 20 es 
repetiran el diumenge 21

Ja s’ha anunciat i ha sortit a les 
notícies: l’antiga fàbrica Fabra i Coats 
es convertirà ben aviat en una de les 
“fàbriques de creació” de la ciutat. 
L’espai dels avantguardistes. 
La Mercè d’enguany vol ser un 
aperitiu del que us hi espera 
en el futur...

La dansa és la gran protagonista de la programació 
en aquesta antiga fàbrica de Sant Andreu. En la seva 
programació, s’hi apleguen espectacles de gran format 
com el que escenifi carà Sol Picó (Sirena a la plancha), 
a la plaça de Can Fabra, però també propostes de petit 
format, espectacles per a adults i narracions de contes 
per a la canalla. La decoració de la fàbrica ve signada per 
José Menchero, amb la seva instal·lació Ecos. Es podria 
dir que serà “un espai de risc i de provocació per a tots 
els públics”: cadascú hi podrà trobar el que busca en tota 
mena d’estils, des de hip-hop fi ns a dansa tradicional. 

 Fabra i Coats 

Dansa 
i creació
Atenció!
Els espais on hi ha 
espectacles de carrer 
poden canviar d’horaris. 
Ja se sap: la participació 
del públic és part de 
l’espectacle i tot plegat 
es torna espontani i 
imprevisible...
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Cia. de dansa Sol Picó, 
Sirena a la plancha 

Plaça de Can Fabra
Divendres 19, dissabte 20 i diumenge 21 / 21.30 h

L’escassetat de l’aigua és el centre d’aquest espectacle 
que va néixer sota l’impuls de l’Expo de Saragossa. A 
Barcelona, aquesta producció serà la que tancarà cada dia 
la programació diürna de l’antiga Fabra i Coats. Sol Picó 
us proposa una faula conduïda per una sirena gegantina 
que intenta salvar el món de la pitjor de les sequeres.

Wanted Posse: Transe
Fabra i Coats
Dissabte 20 i diumenge 21 / 13.30 i 20 h

El transe (‘trànsit’) és un estat psicològic que pot semblar 
anormal, però que és ben conegut per totes les cultures 
i creences. Aquesta companyia francesa de dansa us 
proposa explorar un món paral·lel, desconegut, irreal, 
místic. Van trencar motlles l’any 2001 quan van guanyar 
la “Batlle of the year”. Wanted Posse cultiva un hip-hop 
new style que abraça molts estils per crear moviments 
que no s’han vist mai.

Cia. Mar Gómez
Fabra i Coats
Dissabte 20 i diumenge 21 / 18.30 i 20.30 h

Aquesta premiada companyia de dansa contemporània 
presenta diferents peces fi dels al seu estil, molt teatral 
i amb sentit de l’humor. Presenten quatre coreografi es: 
Helado al vino, Habra kadabra, Se hace camino al andar 
i Jaque Mate.
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 Moll de Barcelona 

la Mercè 
mira 
al mar

Moll de Barcelona
Dissabte 20 i diumenge 21

El Moll de Barcelona serà un punt 
de trobada, un espai d’unió entre 
països, un lloc d’història i d’històries. 
Hi trobareu danses de Catalunya 
i de l’Equador, els concerts més 
mediterranis de la Mercè, espectacles 
de gran format i, fi ns i tot, l’homenatge 
a un rei de fa vuit segles...  
  
Serà un espai polifacètic, amb múltiples protagonistes. 
El Moll de Barcelona serà l’escenari del gran homenatge 
que la ciutat farà al rei Jaume I, el conqueridor nascut fa 
800 anys. També hi faran estada algunes de les millors 
propostes que visiten Barcelona procedents de l’Equador, 
com els percussionistes Tomback i alguns ballarins que 
compartiran escenari amb l’Esbart Català de Dansaires, 
que enguany celebra 100 anys. En alguns moments us 
semblarà que us trobeu en plena festa equatoriana. Durant 
el dia, hi haurà espais de joc per als més petits, i de nit, 
els concerts més mediterranis de la Mercè. I entre una 
cosa i l’altra, un espectacle gegantí de Close-Act, Pi-Leau. 
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Grans Formats: 
Close-Act (Holanda), Pi-Leau
Moll de Barcelona
Dissabte 20 i diumenge 21 / 20.30 h 

Els icebergs s’han fos i la terra està coberta d’aigua 
completament. Bussejadors i caçadors defensen el seu 
dret a sobreviure enmig de la catàstrofe. Al bell mig 
de tot això, un pescador solitari descobreix una sirena 
de la qual intentarà aprendre noves formes de 
supervivència... Pi-Leau és un muntatge espectacular 
amb una trentena d’actors que s’ha pogut veure 
recentment a l’Expo de Saragossa. 

En homenatge 
al rei conqueridor
Ciutat Vella i entorns del Moll de Barcelona
Dissabte 20 i diumenge 21 / 12 h

Aquest 2008 és el 800 aniversari del naixement 
de Jaume I, el primer gran sobirà d’una euroregió que 
abastava Aragó, València, Mallorca, els comtats de 
Barcelona, Montpeller i diversos punts d’Occitània. 
Jaume I també va ser cofundador de l’orde de la Mercè 
i, per tant, no en podia faltar un homenatge durant la 
Festa Major de Barcelona. Serà una festa grossa presidida 
pels Gegants de la Ciutat, que representen, precisament, 
el rei Jaume I la seva esposa Violant. Amb ells hi haurà 
un seguit de gegants vinguts de tota aquesta euroregió: 
els gegants de València, els de Salou, els del carrer de 
Jaume I de Lleida i el gegant de Perpinyà Jaume II (fi ll 
del Conqueridor). També hi assistirà el Ball de Galeres de 
Reus i l’Estol del Rei en Jaume, d’Alcúdia, entre altres. 
Junts participaran en una gran cercavila que serà, de fet, 
un espectacle dramatitzat sobre la vida i l’obra del rei de 
tots aquests territoris. Aquest ambiciós muntatge ha estat 
dirigit conjuntament per la Coordinadora de Geganters 
de Barcelona i el grup d’animació festiva Xarop de Canya.  
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 Barcelona Acció 
 Musical (BAM) 

Fidel als 
orígens

La 16a edició del Barcelona Acció 
Musical (BAM) es manté fi del a la 
idea amb què va néixer el festival:
una fi nestra gratuïta i oberta a les
últimes tendències musicals. 

El (BAM) torna amb energies renovades. Nascut l’any 
1993, aquesta cita ineludible per als amants de la 
música encara la majoria d’edat recuperant l’esperit amb 
el qual va veure la llum: un esdeveniment marcat per les 
propostes musicals joves i més innovadores, tant locals 
com internacionals. 
La direcció artística del (BAM), amb un criteri independent, 
ha seleccionat una programació selecta i condensada que 
enguany arriba a nous escenaris. Serà la Fabra i Coats, 
i també a l’Espai Movistar, i a la plaça dels Àngels, 
que substitueix la veïna plaça de Joan Coromines com a 
epicentre de les propostes més innovadores. Cal destacar 
també la programació de la plaça Reial, bastida amb la 
col·laboració de la sala Sidecar. 
Els propòsits del (BAM) són els mateixos de sempre i, 
precisament per això, hi continuareu descobrint músiques 
que potser no havíeu sentit mai. Tot un plaer per a l’oïda 
més exigent i a l’abast de tots els ciutadans. Que soni la 
música! 
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Nneka 
(Nigèria/Alemanya, hip-hop/soul/reggae)

Plaça dels Àngels
Dimarts 23 / 22.15 h

La crítica nordamericana va comparar el 
seu debut, Victim of Truth (2006), amb 
el celebrat The Miseducation de l’ex The 
Fugees Lauryn Hill. Aquest és només un 
dels nombrosos compliments que ha rebut 
aquesta nigeriana establerta a Alemanya. 
Els motius: la seva habilitat per conjugar 
amb naturalitat hip-hop, funk i una mirada 
moderna al soul anglès dels 90. 
Al (BAM) presentarà el seu recent segon 
disc, No Longer At Ease.

Primal Scream 
(Regne Unit, pop-rock/electrònica)

Antiga Fàbrica d’Estrella DAMM 
(Roselló/Cartagena)
Dissabte 20 / 22.30 h 

Liderats per l’imprevisible Bobby Gillespie 
(exbateria de The Jesus and Mary Chain) 
i per Mani (exStone Roses), els autors 
del ja clàssic Screamadelica (1992) i de 
l’infecciós XTRMNTR (2002) tornen al 
(BAM) onze anys després per presentar 
el seu recent Beautiful Future, nou 
encreuament entre l’indie rock i l’àcid 
house, entre els Happy Mondays i els 
Stones dels setanta. Totes dues vessants 
conviuran en una descàrrega, de ben 
segur, incendiària.    

La Kinky Beat 
(Barcelona, jungle/reggae/rock)

Fabra i Coats
Divendres 19 / 24 h 

Sorgits de la fusió de diversos projectes 
(Trimelón, Jaleo Real i Radio Bemba), 
La Kinky Beat porten més d’un lustre 
trepitjant els escenaris de tot l’estat 
i també del centre i el nord d’Europa, 
on han obtingut sempre una acollida 
calurosa. Rock and roll, ska, funk, reggae 
i una tendència creixent als ritmes i 
arranjaments electrònics marquen la seva 
peculiar i salvatge visió del mestissatge. 
La seva última referència és Karate 
Beat, editat aquest mateix any, i que es 
presenta, precisament, pel (BAM).
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cirKus 
(Suècia/Anglaterra, 
soul electrònic)

Plaça dels Àngels
Divendres 19 / 23.45 h 

Cirkus va suposar el 
renaixement creatiu de 
Neneh Cherry el 2006, 
deu anys després de 
Man, el seu darrer treball 
en solitari. Laylower és 
el segon i recent àlbum 
d’aquest nou projecte, que 
revesteix d’arranjaments 
acústics unes atmosferes 
i bases clarament deutores 
del trip-hop més càlid 
i accessible. Serà la seva 
primera visita a Barcelona.   

Ed Motta 
(Brasil, jazz/bossa nova)

Plaça dels Àngels
Dimarts 23 / 23.45 h 

Deixant enrere els seus 
orígens més rockers, Ed 
Motta va iniciar el 1990 
una carrera en solitari 
construïda entorn del jazz, 
el soul, la música popular 
del Brasil i els musicals 
de Broadway. Per si això 
fos poc, el brasiler ha 
compost bandes sonores 
per al cinema, ha doblat 
al portuguès cançons de 
Disney i ha col·laborat amb 
artistes com Bo Diddley o 
Ryuichi Sakamoto. El seu 
últim disc, Aystelum, va 
ser nominat als Grammy 
llatins l’any 2006.

Kumar 
(Barcelona/l’Havana, 
hip-hop afrocubà)

Portal de la Pau
Divendres 19 / 22.30 h

Referent de l’escena 
alternativa cubana, Kumar 
escup rimes esmolades 
però poètiques sobre la 
quotidianitat als barris de 
la ciutat de l’Havana, on va 
néixer fa 25 anys. El 2004 
va participar a la banda 
sonora de la pel·lícula 
Habana Blues, de Benito 
Zambrano, i fa pocs mesos 
s’ha instal·lat a Barcelona, 
on ha donat forma al seu 
primer disc, Película de 
barrio, amb l’ajuda dels 
seus amics Ojos de Brujo. 
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Alela Diane 
(EUA, folk/americana)

Apolo sala 2
Diumenge 21 / 21.45 h

José James 
(EUA, jazz/soul)

Sala Bikini
Dilluns 22 / 22.45 h

Rocky Votolato 
(EUA, cantautor)

Plaça del Rei
Dissabte 20 / 24 h

Abans de traslladar-se a Seattle, Rocky 
Votolato va passar la infantesa en un 
poblet de 600 habitants al sud de Dallas, 
amb Steve Earle, Willie Nelson o Johnny 
Cash com a banda sonora. I això marca 
qualsevol. Malgrat els seus primers passos 
en grups de punk rock, la carrera en 
solitari que va encetar fa deu anys sota 
l’estela d’Elliot Smith té les guitarres 
acústiques, l’harmònica i les lletres 
confessionals com a trets identitaris 
principals.    

Admiradora de Kate Wolf, Patsy Kline 
o The Shangri-Las, la jove nord-americana 
Alela Diane va gravar el primer disc, 
The Pirate’s Gospel, envoltada d’amics 
i familiars (no hi ha res com tenir uns 
pares músics). Amb una veu a mig camí 
entre Dusty Springfi eld i Kristin Hersh, 
acompanyada únicament per una 
esquemàtica guitarra acústica, el seu folk 
delicat aborda temes com la naturalesa, 
els records de la infància o l’absència 
d’una llar. 

Aquest cantant, instal·lat a la ciutat 
dels gratacels, combina jazz vocal, soul, 
drum’n’bass i spoken word  per articular 
un discurs elegant i personal. Amb una 
veu i unes composicions majestuoses 
que entronquen amb icones del jazz-soul 
dels setanta com Gil Scott-Heron o Terry 
Callier, José James acaba d’editar el seu 
primer treball, Dreamer, que presentarà 
a la Sala Bikini de Barcelona.  
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Marditos Roedores 
+ convidats…  
(Barcelona, fusió/fl amenc/pop)

Portal de la Pau
Dimarts 23 / 00.30 h 

Marditos Roedores és el projecte de 
Joselito (José Luís Mejías) i el comandante 
Loperena (César López), veu i guitarra, 
respectivament, d’aquesta proposta de 
fl amenc fusió amb la rumba made in 
Barcelona. Presenten el 2 disc A Tutiplen 
primer disc ofi cial de Zientovolando. 
Contadors d’històries sense sentit i 
d’humor incontingut. Gestada ja en les 
fi les dels desapareguts Clandestinos, la 
formació s’ha sabut envoltar sempre de 
bons i grans amics. S’hi esperen convidats: 
Raimundo Amador, Pepe Bao, Ojos de 
Brujo, Murfi lla, El Barullo, Pau Donés, 
Ricardo Marín i Xumo. Serà una nit plena 
de sorpreses.

The Long Winters 
(EUA, indie pop)

Plaça Reial
Dimarts 23 / 00.05 h 

“Digues-me de qui t’envoltes i et diré 
qui ets.” Si fem cas d’aquest aforisme, 
The Long Winters tenen tots els punts per 
captivar l’audiència. I és que per aquesta 
banda liderada per John Roderick han 
passat músics de Built To Spill, The Posies 
–també presents en el (BAM) d’enguany– 
o Death Cab For Cutie. Putting The 
Days To Bed n’és, de moment, l’última 
referència discogràfi ca.  
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Red Bull Music 
Academy presenta:
Minus Special, 
amb Richie Hawtin 
i Magda&Graiser
Parc del Fòrum, escenari electro-(BAM)
Dissabte 20 / 00.30 h
 
Richie Hawtin encarna el vessant més 
experimental de l’escena techno de 
Detroit. Ja sigui a través del projecte 
Plastikman o del seu segell Plus 8 
Records, Hawtin ha contribuït a expandir 
les fronteres del gènere amb un estil 
minimal i rupturista. Integrant del club 
de discjòqueis estrella de la dècada 
passada al costat de Jeff Mills o Laurent 
Garnier, les seves sessions combinen beats 
endimoniats i crescudes d’intensitat marca 
de la casa. Hawtin presidirà tota una nit 
dedicada al seu segell discogràfi c Minus 
Records. 

• Absent F
• American Music Club
• Anika Sade
• Antònia Font
• Ari
• Asa
• Calle 13
• Camping
• Chacho Brodas
• Che Sudaka
• David Bazan
• Dub Inc.
• El tercer hombre
• Espaldamaceta

• Facto Delafé 
   y las Flores Azules
• First Aid Kit + u_mä
• Funking Chaos
• Jamie Woon
• Krakovia
• La Brigada 
• La Casa Azul
• Russian Red
• Le petit Ramon 
   Experimenta 3
• Linn Youka
• Love of Lesbian
• lo:muêso
• Mar Abella

• Marcel Cranc
• Maui y los Sirénidos 
   + Pantanito
• Meztuca
• Mishima
• Nudozurdo
• Versatile
• Poni Hoax
• Niños Mutantes
• Raydibaum
• Shotta
• The Automatic
• The Do
• Linn Youki
• Sam Roberts

• Siniestro Total
• Shahara Nights
• Sin Papeles
• Sharko
• Syd Matters
• Supersubmarina
• The News Raemon
• The Pepper Pots
• The Last 3 Times
• The Secret Society
• The Whip
• Teenage Fanclub
• Vetusta Morla
• Yas
• Zulu 9.30

I a més...
El (BAM) proposa més de seixanta concerts diferents. A més dels ja esmentats, vénen:  
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‘La nit galàctica de Sisa’, 
a la plaça de Catalunya 
Dimarts 23 / 23 h
El veterà i prolífi c Jaume Sisa celebra 
els 60 anys per la porta gran. A més de 
fer el pregó de la Mercè, protagonitzarà 
una nit galàctica a la plaça de Catalunya, 
on sonaran temes del seu darrer treball, 
Ni cap ni peus. L’acompanyen els Acapul-
co All Stars (pseudònim d’Antònia Font 
per a l’ocasió) i altres convidats com 
La Troba Kung-Fu o Melodrama. 

Icones mainstream, 
al Parc del Fòrum
Divendres 19, dissabte 20 i dimarts 23
Qui vulgui sentir alguns dels artistes més 
mediàtics del panorama musical haurà 
de visitar el parc del Fòrum. L’escenari 
Cadena 100 proposa una programació 
amb artistes com La Unión, La Guardia, 
Melendi, Iguana Tango, Lucas Masciano, 
Chenoa, Miquel Abras o Vitruvi. 

Ritmes africans, fl amenc 
i fusió a l’avinguda 
de la Catedral
Divendres 19, dissabte 20 i dimarts 23
La Catedral acollirà estils diversos: de la 
chanson rock d’Olivia Ruiz, el fl amenc jazz 
de Perico Sambeat, l’espectacle de les 
cantaoras Monste Cortés, Chonchi Heredia 
i La Tana (Lucía es un nombre de mujer), 
els ritmes africans de Minyeshu o Seun 
Kuti, fi ll del gran Fela Kuti; o l’original 
fusió de Giulia y los Tellarini, autors 
de la cançó principal del nou fi lm de 
Woody Allen, Vicky Cristina Barcelona, 
que s’estrena la mateixa nit del concert. 

Ball i diversió a la plaça 
de Sant Jaume
Divendres 19, dissabte 20 i dimarts 23
La mítica Orquestra Principal de La Bisbal 
celebrarà els 120 anys d’existència. 
L’acompanyarà l’Orquestra Cimarrón. 
Totes dues conviuran amb estils com 
l’afrobeat i el jazz de la jove Carmen Sou-
za; la salsa i el folk llatí de La Sucursal 
S.A.; la música d’arrel en expansió 
de La Carrau, o la mirada alternativa de 
Brina al folklore eslovè.

Jazz al Parc 
de la Ciutadella
Divendres 19 i dissabte 20
El bo i millor del jazz que es fa dins 
i fora del nostre país: des de veterans de 
l’escena barcelonina com Horacio Fumero, 
Albert Bové o Carles Benavent, fi ns a Mark 
Ayza, acompanyat pel raper Core Rythm, 
o el jazz noir de Dani Nel·lo.

Moll de Barcelona, 
una fi nestra al món
Divendres 19 i dissabte 20
L’escenari del Moll de Barcelona exer-
cirà de calidoscopi multicultural reunint 
l’exotisme oriental d’Aïssawaniyya 
i l’Orquestra Àrab de Barcelona, Aïwa 
i el seu hip-hop electrònic amb accent 
iraquià, o la relectura dels ritmes tradicio-
nals africans a càrrec de Gaada Diwane 
De Bechar i l’Orquestra Nacional de Bar-
bès. El viatge es completarà amb Carmen 
París i el seu personal híbrid de fl amenc, 
jazz i jota aragonesa, assaonat amb ritmes 
cubans.

La música mes enllà del (BAM)
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 Mercè 2008 

dialogar 
per 
conviure

L’Any Europeu del Diàleg Intercultural 
s’ha convertit en una de les fonts 
d’inspiració principals per a la Mercè 
2008. Alguns dels espectacles més 
destacats prenen la diversitat com 
a tema. 

La Mercè sempre ha donat exemple: la seva programació 
ofereix cada any una mirada encuriosida cap a les arts 
i les cultures llunyanes i properes. En l’edició del 2008, 
aquesta voluntat de diàleg es converteix en el tema 
per a molts dels seus espectacles. Quito és la ciutat 
convidada d’aquesta edició; se celebraran unes nits amb 
el ramadà com a teló de fons; el parc de la Ciutadella fa 
del diàleg intercultural un dels seus eixos amb el Festival 
Àsia, de la mateixa manera que la Ciutat de les Persones 
que s’instal·la a l’eix passeig de Gràcia - plaça de 
Catalunya... D’una manera o d’una altra, els colors 
de l’Any Europeu del Diàleg Intercultural tenyeixen tota 
la programació d’aquesta Festa Major. 
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Quito és la ciutat 
convidada 
de la Mercè
Són alguns dels millors representants 
de la cultura equatoriana: el ballarí 
contemporani Klever Viera, el mític grup 
musical Pueblo Nuevo, i també el mordaç 
monologuista Carlos Michelena...
Al programa de la Mercè 2008 trobareu 
les seves actuacions i les de molts altres 
artistes d’aquest país. També podreu 
visitar, al Museu Etnològic, la mostra 
“Equador a Barcelona”, que s’inaugura 
dilluns 22 de setembre. Amb totes 
aquestes propostes, la Festa Major vol 
acostar-se a la rica realitat cultural dels 
equatorians, una de les comunitats 
immigrades més nombroses de Barcelona.  

Espectacle 
de projeccions: 
Miratges
Façana de l’Ajuntament
Vespres del divendres 19 al dimarts 23

Un muntatge de gran format que 
converteix el diàleg intercultural en 
poesia. La façana de la casa gran serà una 
gran pantalla en la qual es projectaran 
sensacions audiovisuals, acompanyades 
per una banda sonora original seleccionada 
per Jordi Bonet.

Les Nits del Ramadà
Passeig de Lluís Companys
De divendres 26 a diumenge 28
Ho organitzada: Institut Europeu de la 
Mediterrània

Coincidint amb la Festa Major del 2008, 
la comunitat musulmana de la ciutat 
estarà celebrant el ramadà. Al llarg de tres 
dies, i després de la posta del sol (moment 
en què els fi dels que segueixen el ramadà 
trenquen el dejuni), l’Institut Europeu 
de la Mediterrània presenta una sèrie de 
propostes per apropar-se a aquesta festa. 
Més informació: www.bcn.cat/merce 
i www.iemed.org/nitsderamada
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XI Festival Pirotècnic 
Internacional de Barcelona

Tres nits
de focs
artifi cials!

France Arts & Feux: 
coreografi a 
i disseny
Platja de la Barceloneta (Espigó del Gas)
Divendres 19 / 22.30 h

Els espectacles d’aquesta companyia mantenen tot 
l’esperit propi dels focs francesos. El seu responsable, 
Patrice Parlant, combina pirotècnies de procedències 
molt diverses, experimenta amb diferents composicions 
i sap dotar d’un sentit coreogràfi c els seus castells 
de focs. Lluny de grans expressions de so i color, els 
espectacles de France Arts & Feux captiven, sobretot, 
per l’originalitat.

Tocarà 
decidir
Les pirotècnies que 
participen al Festival 
competeixen per endur-se 
el premi del jurat i també 
el del públic.

Podeu decidir qui 
s’emporta el segon guardó 
entrant a votar a 
www.bcn.cat/merce i 
www.bcn.cat/canalcultura.

Se sortejeran premis 
entre els votants!
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Pirotecnia San José: 
força ibèrica
Platja de la Barceloneta (Espigó del Gas)
Dissabte 20 / 22.30 h

És la pirotècnia degana d’Extremadura. 
A cavall entre Espanya i Portugal, 
el caràcter dels seus espectacles és 
cent per cent ibèric. Ofereixen una bona 
combinació d’efectes, colors i sonoritats 
que arriben als límits més elevats quan fan 
ús de les seves especialitats, les farfalles, 
les carcasses de canvis i els grups de 
trons. Els espectacles pirotècnics de la 
Pirotecnia San José mantenen un ritme 
i una potència difícil d’oblidar.

Tiscornia: 
exotisme 
i atreviment
Platja de la Barceloneta (Espigó del Gas)
Diumenge 21 / 22.30 h

José María Tiscornia és el referent 
pirotècnic del seu país: la seva empresa 
és la responsable dels espectacles més 
importants de l’Uruguai. Mostra un 
estil molt personal que impregna els 
espectacles d’exotisme i emoció. Són xous 
sense complexos, atrevits i desbordants, 
plens de sorpreses, en els quals acostuma 
a utilitzar una barreja d’elements clàssics 
i productes innovadors amb un resultat 
fi nal molt espectacular.  
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...i la
quarta,
el piro-
musical 

Un dels espectacles centrals de la 
Mercè 2008 serà més agosarat que 
mai: per primera vegada inclou 
música en directe. En aquesta 
edició, el Piromusical es dedicarà 
a fer memòria dels últims 25 anys, 
en què TV3 i Catalunya Ràdio han 
acompanyat les nostres vides. 
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Av. de la Reina Maria 
Cristina
Dimecres 24 / 22 h 

Foc! Aigua! Música i llum! I enguany, a més, música 
en directe i pantalles gegants! El Piromusical de la Mercè 
us convoca a l’avinguda de la Reina Maria Cristina amb 
un espectacle ple de records: els dels 25 anys de TV3 
i Catalunya Ràdio. A l’espectacle hi haurà sintonies 
mítiques, veus que ens han acompanyat a totes hores, 
moments estel·lars de 25 anys d’història... Prepareu-vos 
per a l’explosió fi nal: Santi Arisa ha compost una banda 
sonora enèrgica en què més de cent percussionistes 
dialogaran en directe, amb instruments de tot arreu!
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La Ciutat 
de les 
Persones

Les associacions de la ciutat i els 
serveis municipals sortiran plegats 
al carrer: us esperen en el gran eix 
que va des del passeig de Gràcia amb 
Consell de Cent fi ns a la plaça de 
Catalunya. La Mercè és el millor mo-
ment per conèixer-los de prop i saber 
quina feina fan quotidianament.
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Plaça de Catalunya
Del 19 a 21 de setembre

13a Mostra d’Associacions 
de Barcelona

Cada any, per la Mercè, les associacions protagonitzen 
un dels espais centrals de la ciutat: la plaça de Catalunya. 
En aquesta edició, la Mostra centra l’atenció en les 
anomenades entitats de segon nivell: federacions 
i coordinadores que fan de xarxa i potencien el treball 
en comú entre les entitats de la ciutat. Entre les activitats 
que no podeu deixar escapar aquest any hi ha: 
• La celebració del 30è aniversari d’Amnistia 

Internacional a l’estat espanyol. Inclou una exposició 
sobre el 60è aniversari de la declaració dels drets 
humans i un concert d’Amnistia Internacional. 

• L’acció grafi comusical El Disc de Newton: un espectacle 
que es basa en un relat de Miquel Ribas i Figueras, 

 amb il·lustracions fetes en directe per Santos de 
Veracruz i les accions sonores de DJ Marta. 

 La narradora serà l’Ariadna Civil. 
• La preestrena de la Cantata Intercultural, composta 

per Jorge Sarraute i amb lletra del poeta Carles Duarte. 
Serà interpretada per l’Orquestra Sinfonieta, dirigida per 
Francesc Llongueras, amb la veu solista de Roger Mas.   
Aquest espectacle ha estat impulsat per la Federació de 
Cors de Clavé.

• Les activitats proposades per les entitats presents a la 
mostra, que es desenvoluparan en diferents espais de 

 la mateixa plaça.  
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Els serveis municipals a les persones

Passeig de Gràcia, de Consell de Cent a la ronda de Sant Pere
Dissabte 20 / d’11 a 21 h. Diumenge 21 / de 10 a 20 h 

Una vegada més, el passeig de Gràcia serà l’espai on podreu conèixer de prop els 
serveis que ofereix l’Ajuntament de Barcelona a la ciutat. Aquí trobareu tota mena 
d’explicacions, podreu aportar suggeriments, aclarir dubtes. Passejant per aquest espai 
descobrireu una autèntica ciutat en petit en la qual no pararan de passar-hi coses: jocs, 
tallers, espectacles, exposicions, atraccions... Hi trobareu els serveis referents a: 

• Habitatge: coneixeu 
les Ofi cines d’Habitatge 
que s’estan instal·lant 
a cada districte? Tota la 
informació sobre habitatge 
de protecció, lloguers 
accessibles, rehabilitació... 
• Persones amb Discapaci-
tats: jocs per sensibilitzar 
la ciutadania.
• Esports: prova 
d’aptitud física bàsica, i 
recomanacions per iniciar 
la pràctica d’activitats 
físiques.
• Medi ambient: espectacles 
a base de material reciclat, 
tallers, exposicions sobre la 
nova vida que poden tenir 
els materials de rebuig...
• Transports Metropolitans 
de Barcelona: exposició 
interactiva sobre els sistemes 
d’automatització que 
s’implantaran a la línia 9.
• Drets Civils: tallers de 
papirofl èxia i làmpades 
xineses, un karaoke 
pels drets humans 
(la música és l’idioma més 
internacional!)... 
• Escoles: tallers, 
narracions, música, jocs, 
demostracions, espectacles 
teatrals, audiovisuals… i 
una mostra de les activitats 
que les entitats del Consell 

de Coordinació Pedagògica 
ofereixen a alumnes 
i professors.
• Cultura i biblioteques: 
divulgació del nou Canal 
Cultura, sol·licitud del 
carnet de biblioteques, 
tallers infantils, narracions, 
informació dels museus de 
la ciutat... 
• Espai Jovebcn: 
exposicions, informació 
sobre els equipaments 
i serveis adreçats als joves 
de la ciutat i un punt 
d’inscripció a la Gimcana 
de la Mercè.
• Salut Pública: taller de 
xapes personalitzades, 
informació sobre la salut 
pública de la ciutat...  
• Barcelona Social: inclou 
un espai per a petita 
infància on hi haurà jocs, 
zona de canviadors per 
a nadons, jocs sobre els 
diferents serveis socials, 
mostres de petit format 
de l’activitat als casals i 
espais de gent gran, etc. 
• Cooperació i Solidaritat: 
informació sobre els 
projectes que desenvolupa 
Barcelona en cooperació 
amb altres països.
• Dones: tallers de jocs 
i videojocs no sexistes i no 

violents, informació dels 
serveis adreçats a les dones 
i presentació del II Congrés 
de Dones de Barcelona... 
• Centres Cívics: 
espectacles de petit 
format, recollida i mostra 
d’opinions i suggeriments 
(“l’arbre dels desitjos”) 
activitats i tallers diversos 
sobre Ciència i Natura, 
recursos, expressió...   
• Usos del Temps: exposició 
sobre les polítiques en 
matèria dels usos del 
temps. S’organitzaran 
activitats lúdiques, tallers 
de sensibilització sobre la 
distribució del temps en 
la vida quotidiana... 
• Prevenció, seguretat 
i mobilitat: tallers 
d’educació viària, jocs per 
fomentar l’ús del transport 
públic, mapa de l’actual 
Àrea Verda i la prevista per 
al futur, Bicing, presentació 
del nou semàfor...
• Informació i Atenció 
Ciutadana: joc interactiu 
d’explicació del servei 
del 010, Blog Barcelona, 
caixer d’autoservei de 
tràmits, i un grup de 
música que amanirà totes 
aquestes propostes. 
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La Cursa 
fa 30 anys 
Sortida: av. de Rius i Taulet
Diumenge 21 / 9 h

El gran clàssic de l’esport barceloní 
compleix tres dècades d’existència. 
El 21 de setembre, la ciutat està 
convocada a recórrer deu quilòmetres 
passant pels indrets més emblemàtics 
de Barcelona. 
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S’hi pot apuntar qui vulgui: la Cursa de la Mercè és la 
cursa dels grans i dels petits, dels competitius i dels que 
només pretenen sortir una estona a estirar les cames. 
La inscripció és obligatòria i gratuïta, i s’hi ha de dur el 
xip de curses. Qui no en tingui, en podrà adquirir un als 
punts d’inscripció; val 3 euros i és d’un sol ús. Aquest 
xip permet consultar el temps esmerçat i baixar del web 
el diploma de participació. 

Com inscriure-s’hi
Per Internet: www.bcn.cat/
esports, fi ns a les 20 h
del 17 de setembre
Presencialment: des de l’1 
de setembre fi ns a les 13 h 
del 15 de setembre, als punts 
següents: Bikila (pg. de 
Pujades, 7), Atleta’s Domingo 
Catalán (ctra. de la Bordeta, 7), 
Runnersworld (pg. de Garcia 
Faria, 25), Ginés Esports 
(Vèlia, 50, al costat de Fabra 
i Puig), ofi cines UBAE (Venus, 
8, al costat del poliesportiu del 
carrer del Perill), poliesportiu 
municipal Aiguajoc (Comte 
Borrell, 21-23) i J’Arribu 
(Marcelino Menéndez Pelayo, 
20, a Cornellà de Llobregat). 
No s’admetran inscripcions per 
telèfon, fax ni correu electrònic. 
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Trofeu Internacional 
Ciutat de Barcelona 
de Patinatge Freestyle 
Parc del Clot
Dissabte 20 i diumenge 21

Prova puntuable per al circuit de copa del món de 
patinatge freestyle. Inclou les modalitats de freestyle 
slalom, speed slalom i free jump. En aquesta competició 
d’alt nivell, hi participaran els millors especialistes del 
món. Els grans campions mundials Vincent Vu Van Kha 
i Carolina Lejeune han confi rmat l’assistència 
al campionat, que serà un autèntic espectacle. 

Festa del Vòlei 
a la Platja
Platja de Nova Icària
Dissabte 20 i diumenge 21

Els dies 20 i 21 s’instal·len a la platja fi ns a 25 pistes de 
vòlei. Dissabte 20, la meitat dels camps estaran ocupats 
per partits de 2 x 2 per a professionals (gairebé 60 equips 
participants). Diumenge, aquests mateixos camps es 
destinaran a partits de 4 x 4 oberts a tothom. A la resta 
de camps hi haurà monitors experts que us introduiran 
en el vòlei platja, i hi haurà exhibicions de futvòlei.

Trofeu Internacional Ciutat 
de Barcelona de Tennis Platja
Moll de la Marina
Dies 19, 20 i 21 de setembre

És la primera edició d’aquest trofeu integrat dins del 
Circuit Internacional de Tennis Platja de la FIT. 
Es disputarà en una espectacular instal·lació efímera al 
Moll de la Marina, i també s’aprofi tarà per promocionar 
aquest esport en diferents escoles.
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La 
Gimcana 
creix!

L’activitat més boja de la festa amplia horitzons amb motiu del 20è aniversari. 
En aquesta nova edició, la Gimcana TMB de la Mercè no tan sols us enviarà a fer proves 
per tota la ciutat, sinó que també haureu de viatjar per l’àrea metropolitana. Requisit 
indispensable: utilitzar el transport públic. Els participants tindran un bitllet especial 
per utilitzar tota mena de línies... 

Premis! 
Els equips més ben classifi cats poden 
aconseguir viatges, televisors, reproductors 
de DVD i MP3, rellotges... També hi haurà 
sortejos entre els qui aconsegueixin acabar 
la prova amb un mínim de tres controls!

Inscripcions: del 17 al 26 de setembre a:  
• Centre TMB d’Atenció al Ciutadà de 
l’estació de metro Universitat
• Centre d’Informació i Assessorament per 
a Joves (CIAJ). Sant Oleguer, 6-8
• PIJ Sant Martí. Centre Cívic Besòs, 
rambla de Prim, 87-89

• Punt d’Informació Juvenil (PIJ) Sarrià-
Sant Gervasi. Casal de Joves Casa Sagnier, 
Brusi, 61
• Punt Boca Nord / PIJ Horta-Guinardó. 
Espai Jove Boca Nord (Agudells, 37)
• Punt de Gràcia. Biblioteca Vila de Gràcia 
(Torrent de l’Olla, 104)
• www.bcn.cat/merce
• www.gimcandelamerce.com

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

Dissabte 27 / de 16 a 20.30 h
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Portes 
obertes 
als 
Museus
 

• CaixaForum 
• CCCB 
• CosmoCaixa
• Fundació Joan Miró 
• Jardí Botànic 
• La Capella 
• Museu de Ceràmica 
• Museu d’Història 
 de Catalunya 
• Museu de Ciències 

Natural
• Museu Frederic Marès
• Museu Marítim 
 de Barcelona 

• Museu Olímpic 
 i de l’Esport 
• Museu Picasso
• Museu d’Arqueologia 
 de Catalunya
• Museu d’Història 
 de Barcelona
• Museu Etnològic 
 de Barcelona
• Museu Nacional d’Art 
 de Catalunya
• Pailebot Santa Eulàlia 
• Poble Espanyol
• La Virreina. Centre de la 

Imatge

La data que heu d’anotar és dimecres 24. Aquell dia, 
una vintena de museus i altres institucions de Barcelona 
us obren les portes gratuïtament, i en alguns casos, 
fi ns i tot preparen activitats especials. 
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Empreses col·laboradores de la Festa al Cel:

Companyia Aèria Ofi cial:

Entitats col·laboradores:
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 L’epíleg de la Mercè 

Final 
de festa, 
al cel

El segon cap de setmana de la Mercè, 
el parc del Fòrum s’omple d’activitats 
familiars, i diumenge 28... el Festival 
Aeri!

Durant dos dies, el parc del Fòrum s’omplirà d’activitats 
relacionades amb el món de l’aeronàutica. En aquest 
espai s’aixecaran –sempre que el vent de marinada no 
ho impedeixi– els immensos globus captius que faran de 
decoració aèria per tot l’espai. Així mateix, hi haurà ex-
posicions d’aparells històrics i moltes sorpreses pensades 
per a tota la família, i que es podran consultar als webs 
www.bcn.cat/merce i www.bcn.cat/canalcultura. 
Com cada any, l’estrella d’aquesta festa dels núvols 
serà el Festival Aeri, que ja suma 17 edicions. Hi seran 
presents els millors representants europeus de l’acrobàcia 
aèria. S’hi podrà veure la Federació Aèria Catalana, que 
presenta els seus paramotors i ultralleugers; l’aeroclub 
Barcelona-Sabadell, amb les seves aeronaus històriques; 
aparells de servei públic com els apagafocs; les forces 
aèries espanyola, portuguesa i britànica; avions d’aviació 
civil com un aparell Airbus de la companyia Clickair...  

Parc del Fòrum
Dissabte 27 i diumenge 28
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La Mercè, 
més fàcil

La Mercè cau en dimecres
Aquest 2008 el 24 de setembre ha anat a caure en 
dimecres. L’absència de “pont” fa que la festa s’estructuri 
en tres parts: 
• De divendres 19 a diumenge 21 trobareu el gruix de les 
activitats
• El dia 23 les activitats es concentren a la tarda i la nit, 
per donar pas a un dia 24 ple de propostes
• El cap de setmana fi nal farà d’epíl·leg de la Festa, amb 
les Nits del Ramadà i la Festa al Cel

Segones oportunitats
Com observareu, programacions com la del parc de la 
Ciutadella o del castell de Montjuïc es repeteixen dissabte 
20 i diumenge 21, per tal que pugueu decidir quin dia hi  
aneu, en funció de la vostra agenda. 

Veure-ho tot serà impossible. L’esclat 
que cada any viu Barcelona amb la 
seva Festa Major és tan gran que 
com sempre, cal escollir i descartar. 
Enguany, però, s’ha fet un esforç per 
racionalitzar la programació, per tal 
que sigui una mica més senzill es-
collir. Aquí van uns quants trucs per 
manejar el programa de les festes... 
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Transports públics especials
La Mercè és una festa que cal viure 
a pas de vianant. Per facilitar anades 
i vingudes s’ha dissenyat un ampli 
dispositiu de transport públic que anireu 
trobant desgranat en les pàgines d’aquest 
programa. A destacar: 
• Hi haurà servei de metro ininterromput 
les nits del 19, 20 i 23 de setembre. 
També es reforcen les línies d’autobús
• Es crearan línies de bus provisional per 
accedir al parc del Fòrum les matinades 
dels dies 20, 21 i 24 i també diumenge 
28, pel festival aeri
• També hi ha línies provisionals que 
us acostaran al castell de Montjuïc 
(dies 20 i 21) 
• Tan bon punt acabi el Piromusical, 
podreu accedir a un altre autobús 
provisional que connectarà la plaça 
d’Espanya amb la dels Països Catalans. 

Del dia a la nit
En alguns espais, la programació diürna 
i la nocturna quedaran separades per grans 
espectacles que faran de colofó. A la Fabra 
i Coats, hi actua Sol Picó, al parc de la 
Ciutadella, els cubans SolarSon, i al Moll 
de Barcelona, els holandesos Close-Act. 

El web de referència
Com no podia ser d’altra manera, la Mercè 
serà protagonista als webs: www.bcn.
cat/merce i www.bcn.cat/canalcultura. 
Aquí trobareu tota la informació de la 
Mercè, amb les últimes hores, la graella 
de programació, i fi ns i tot, algunes 
activitats extra que no apareixen en aquest 
programa... 

Més informació
A l’Ofi cina d’Informació Cultural del Palau 
de la Virreina (la Rambla, 99, de dilluns 
a diumenge, de 10 a 20 h) trobareu 
programes específi cs com el del (BAM) 
o els dels principals espais d’espectacles 
de carrer. A més, durant els dies de festa 
trobareu més informacions a les grans 
pantalles que s’instal·laran en diferents 
espais de la ciutat. També podeu trucar 
al 010, de divendres 19 a dimecres 24, de 
8 a 1 de la matinada,(  93 486 00 98) 
i al web de TMB (www.tmb.net) trobareu 
tota la informació de la xarxa de bus 
i metro. 
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La Mercè,
dia a dia



Plaça de Sant Jaume 
19 h Pregó de Jaume Sisa 
Saló de Cent de l’Ajuntament.

Podeu seguir 
el pregó en directe 
a Barcelona TV!

19.45 h Toc d’Inici
Els integrants del Seguici Popular de 
Barcelona saluden la Festa Major amb 
els seus balls tradicionals. Amb música 
dels Ministrils del Camí Ral, una orquestra 
de música antiga que només es reuneix 
una vegada l’any, per a aquest acte. 

20.45 h Espectacle de projeccions: 
Miratges
Un espectacle trepidant amb imatges 
de gran format projectades a la façana 
de l’Ajuntament. Un viatge de fi cció 
i fantasia, amb el diàleg intercultural 
com a teló de fons... 
Passis: 21.30-21.45 h / 22-22.15 h

21.15 h Quito, ciutat convidada: 
concert de Tomback
Grup de percussionistes enèrgics, música 
per a tots els públics. 

21.30 h Inici de la Passejada de Dracs 
i Bèsties de Foc
Cercavila sense foc. 
Recorregut: pl. de Sant Jaume, Bisbe, 
pl. Nova, Boters, Portaferrissa, la Rambla, 
pl. Reial, Ferran, pl. de Sant Jaume.

22.30 h Final de la Passejada de Dracs 
i Bèsties de Foc

23 h Carmen Souza 
(Cap Verd / Portugal, afrobeat jazz)
La jove cantant de Cap Verd presenta el 
seu nou disc, Verdade, amb una acústica 
elegant que parteix d’una instrumentació 
senzilla. 

00.30 h La Sucursal, S.A. 
(Barcelona/Colòmbia, salsa)
“Sobre mi tumba... rumba”. Aquesta 
orquestra nascuda a Barcelona reivindica 
la salsa brava de mestres com Celia Cruz 
o Rubén Blades, i formacions cèlebres 
com El Gran Combo de Puerto Rico, 
La Fania All Stars... 

Avinguda 
de la Catedral
19 h Sardanes
Amb la Cobla Sant Jordi - Ciutat de 
Barcelona.

22.30 h Giullia y Los Tellarini 
(Barcelona, chanson/fusió)
El seu debut, Eusebio, mescla de chanson, 
cabaret i jazz amb accent mediterrani, va 
fascinar Woody Allen, que n’ha inclòs dues 
cançons al fi lm Vicky Cristina Barcelona. 

24 h Olivia Ruiz + convidats 
(França, pop/chanson)
Una desenfadada aposta que rememora la 
chanson i el vodevil obrint, però, la porta 
a estils com el rock, el folk i el fl amenc.
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divendres 19
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Plaça del Rei 
(BAM) 
22.30 h The New Raemon 
(Cabrils, pop rock) 
Amb el seu primer assalt en solitari, 
Ramon Rodríguez ens ofereix un pop 
acústic i agredolços retrats quotidians 
narrats en castellà amb absoluta ironia 
i sinceritat desarmant.   

24 h Grup per confi rmar

Plaça Reial
(BAM)-SIDECAR
20.45 h Raydibaum (Barcelona, pop)
Procedents de diferents grups barcelonins, 
posen en marxa un pop rock melòdic 
cantat en català.

21.30 h Facto Delafé y Las Flores Azules 
(Barcelona, pop hip-hop)
Els tres músics barcelonins juguen 
amb melodies pop, bases electròniques 
i estrofes hip-hop sense perdre el seu 
toc lluminós. 

22.45 h Sam Roberts 
(Canadà, rock power pop)
Cançons a cavall entre el rock clàssic dels 
seixanta i setanta i el power pop.

24 h Siniestro Total (Vigo, punk-rock)
Amb una història que comença a principis 
dels vuitanta, Siniestro Total torna als 
escenaris per passejar el seu característic 
punk-rock.

Plaça dels Àngels - 
MACBA
(BAM)
20.45 h First Aid Kit + u_mä 
(Barcelona, electrònica/pop)
El post rock dels First Aid Kit comparteix 
espai amb el 1r concert dels u_mä.

22.15 h The Do 
(França/Finlàndia, folk rock/electrònica)
 A Mouthful és el debut d’una banda 
amb un nom adient pel seu variat estil: 
un pop rock que mira tant als Beatles com 
a Björk, Pj Harvey o el jazz de Fitzgerald 
o Coltrane. Per primera vegada a 
Barcelona, presenten el seu nou CD.

23.45 h cirKus 
(Suècia/Anglaterra, soul electrònic)
Amb una infl uència clara del trip-hop més 
càlid i accessible, Neneh Cherry mostra 
el seu darrer projecte en solitari, Laylower, 
sota el nom de cirKus.

Metro de sol 
a sol!
Anoteu-vos-ho a l’agenda, 
en el moment de planifi car la festa: 
durant les nits del 19, 20 i 23 de 
setembre, el metro funcionarà 
ininterrompudament!
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divendres 19
Plaça de Catalunya
19 h Inauguració de l’exposició 
“Defensors. El testimoni obstinat” 
Carpa d’Amnistia Internacional, 
pl. de Catalunya.
30 històries d’activistes per als drets 
humans. Exposició de fotografi es de Sofía 
Moro. Noni+Ale (Lori Meyers)

22-1.30 h Concert Amnistia Internacional: 
D’Callaos i Sidonie i los Dandies de la 
Costa Azul amb Coti, Quique González, 
Nena Daconte, Shuarma (ex-Elefantes), 
Santi Balmes (Love of Lesbian), Noni+Ale 
(Lori Meyers), Carlos Cros, Chema Rey DJ 
(Radio 3) i grup convidat: Whiskins’s.

La Rambla - Palau 
de la Virreina
19 h Sortida del Seguici Inaugural. 
Palau de la Virreina
Amb les bèsties i els gegants més 
simbòlics de la ciutat de Barcelona. 
Després de la sortida del Seguici, 
el Gremi de Flequers repartirà pa amb 
xocolata. 
Recorregut: Palau de la Virreina, 
la Rambla, Ferran, pl. de Sant 
Jaume (19.30 h).

22 h Pas de la Passejada de Dracs 
i Bèsties de Foc.
Final a la plaça de Sant Jaume, 
a les 22.30 h.

Portal de la Pau
21-22 h Havaneres, amb Port Vell
Amb cremat de Rom Pujol al fi nal 
de l’actuació.

(BAM)
22.30 h Kumar (Barcelona/ Cuba, 
hip-hop afrocubà)
Referent de l’escena alternativa cubana. 
Va participar a la banda sonora del fi lm 
Habana Blues. S’ha instal·lat a Barcelona 
i inicia l’aventura amb el disc Película de 
barrio, un vol directe a la calor i l’esperit 
cubà.

Exposicions 
d’Imatgeria Festiva
Els gegants, bèsties i personatges que 
participen en les cercaviles de la Mercè 
amaguen molts simbolismes. Alguns d’ells 
tenen l’origen en temps medievals, mentre 
que d’altres s’han anat inventant en les 
últimes dècades. Teniu l’oportunitat de 
conèixer-los de prop en tres exposicions: 

• Del 13 al 24 de setembre, de 10 a 21 h. 
El Seguici Popular de Barcelona. 
Palau de la Virreina (la Rambla, 99) 

• Diumenge 14 / 19 h. Inauguració 
i concert amb el grup Metralla 

• Del 14 al 23 de setembre, de 10 a 20 h. 
Mostra dels Gegants de Barcelona. Pati 
Manning de la Casa de Caritat 

• Del 14 al 23 de setembre, de 10 a 20 h. 
Mostra de Dracs i Bèsties de Foc. 
Ajuntament de Barcelona (vestíbul) 

• Diumenge 21 / 17 h. Taula rodona 
La Cultura Popular i Tradicional 
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00.30 h Dub Inc. (França, reggae/dub) 
Afrikya, el seu 3r treball publicat i el 
més rodó, amb el quals volen escapar de 
l’etiqueta de reggae francès per demostrar 
la riquesa d’estils dels quals beuen. 

Moll de Barcelona 
22 h Gaada Diwane de Bechar 
(Algèria, ritmes àrabs-berbers)
Relectura en clau moderna del conjunt 
de les músiques africanes.

23.30 h Orquestra Àrab de Barcelona 
(Barcelona, ritmes tradicionals àrabs, 
acústic-alternatiu)
Creuament de temes tradicionals dels 
països mediterranis amb cançons pròpies. 

1 h Carmen París 
(Aragó, fusió)
Hibridació personal de fl amenc, jazz i jota 
aragonesa. 

Plaça de l’Odissea
(Maremagnum)
(BAM)
21.15 h  Versatile 
(Barcelona, pop psicodèlic)
Presenten el seu primer LP amb arrels 
progressives, situat entre la piscodèlia dels 
60 i el post rock de grups com Sigur Ros.

22.30 h  El tercer hombre 
(Barcelona, pop rock/electrònica)
Palabras a 8 bits és el seu primer disc, 
junt amb la col·laboració de Macaco, 
Nubla i Manu Guix. Un exercici elegant 
i heterogeni entre la cançó d’autor i el pop 
rock amb toc electrònic.

23.30 h  Linn Youki 
(Barcelona, punk, funk, electro-disco)
Aquest grup posa en escena una barreja 
d’electro-punk ballable i divertit amb tocs 
imaginatius. 

Platges
10-19 h Trofeu Internacional Ciutat 
de Barcelona de Tennis Platja 
Moll de la Marina 
Primera edició d’aquest torneig, que tindrà 
lloc enmig d’un muntatge espectacular 
al costat del Port Olímpic. 
10 h Jornada de portes obertes a les 
pistes, per iniciar-se en el tennis platja
15 h Inici del torneig

22.30 h XI Festival Pirotècnic 
Internacional: France Arts & Feux (França) 
Platja de la Barceloneta (Espigó del Gas)  

Parc de la Ciutadella
20.30-22 h SolarSon (Cuba) 
Espectacle de dansa acompanyat de 
percussions fetes amb objectes quotidians. 

21 h Cinema a la fresca: En la ciudad
Històries còmiques i dramàtiques sobre 
les relacions, els valors, les infi delitats, 
les mentides i els desitjos secrets que 
hi ha entre una colla d’amics i amigues. 
Dirigida per Cesc Gay, Espanya, 2003.

23 h Cinema a la fresca: Fast Food Nation
Film polític que denuncia pràctiques 
sospitoses amb animals per part de grans 
empreses de menjar ràpid. Dirigida per 
Richard Linklater, EUA, 2006.
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MERCÈ MÚSICA
22.30 h Mark Ayza amb Core Rhythm 
(Barcelona, jazz/funk/hip-hop)
Mark Ayza, format a Nova York, ha tocat 
amb artistes i formacions de primera línia. 
Per a l’ocasió actuarà al costat de Core 
Rhythm, en una original combinació de 
jazz, funk i hip-hop.

00.30 h Dani Nel·lo & Miriam Swanson 
(Barcelona, rhythm’n’blues/jazz/ 
bossa-nova). 
Dani Nel·lo presenta el seu últim treball 
acompanyat de la sensual veu de Miriam 
Swanson. Homenatjaran grans autors com 
Tom Waits o King Curtis.

Clot/Meridiana
(avda. de la Meridiana 
amb Consell de Cent)

EL PAÍS BASC, A LA MERCÈ
17 h Obertura del Mercat d’Artesania 
Tradicional i Gastronòmica
18 h Projecció del vídeo EH La mirada 
màgica Amb la col·laboració d’EITB
20 h Teatre de carrer, amb Trapu Zaharra 
(País Basc): El Pisito
La situació de dos personatges desesperats, 
amb greus problemes d’habitatge
22 h Cherry Boopers 
(Bilbao, jazz/funk/groove)
23.30 h Los Fulanos (Barcelona, soul llatí)
1 h DJ Mota (Barcelona, old school funk)

Sant Andreu / 
Fabra i Coats
CARRER DEL SEGRE
17-20 h Espai infantil Pequedriver 
(Nestlé)

FABRA I COATS
19-24 h Instal·lació de titelles autòmats: 
Los Grumildos (Perú)
Un muntatge per a adults a mig camí entre 
la instal·lació, el teatre de titelles i la casa 
de nines. Titelles accionades per motor. 

(BAM) FABRA I COATS
22.30 h The Pepper Pots 
(Girona, ska/rocksteady/soul)
Sis anys d’activitat i dos discos han estat 
sufi cients per convertir-los en una de 
les formacions catalanes de soul més 
internacionals
24 h La Kinky Beat 
(Barcelona, jungle/reggae/rock)
Rock and roll, ska, funk, reggae 
i una tendència creixent als ritmes i 
arranjaments electrònics marquen la seva 
peculiar i salvatge visió del mestissatge.

divendres 19
A la Ciutadella, 
de nit!
Com passa en altres parcs de la ciutat, 
el de la Ciutadella tanca portes quan 
es pon el sol. Precisament per això, 
aquests concerts al parc de la Ciuta-
della són una ocasió única per viure 
aquest parc d’una forma diferent... 
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PLAÇA DE CAN FABRA
21.30-22 h Cia. Sol Picó (Barcelona), 
Sirena a la plancha 
Nou espectacle de dansa que la coreògrafa 
Sol Picó ha creat per a l’Expo de Saragossa 
2008. Una faula conduïda per una sirena 
gegantina que intenta salvar el món de la 
pitjor de les sequeres... 

saT! SANT ANDREU TEATRE
22.30-23.30 h Work in Progress, 
de Thomas Noone Dance (Catalunya): 
The Room/EnLLOC 
Una habitació blanca, isolada de l’exterior. 
Atrapats però segurs. El perill: nosaltres 
mateixos. La cia. Thomas Noone Dance, 
durà a terme un taller Work in Progress 
en el qual participaran 14 ballarins. 

Parc del Fòrum 
ESCENARI LES NITS DE CADENA 100
22-2.30 h 
Gertrudis (la Garriga, rumba) 
Lucas Masciano (Argentina, pop rock) 
Melendi (Astúries, pop rock/fl amenco/
rumba)

ESCENARI (BAM)-MTV
23.30 h Chacho Brodas
(Barcelona, hip-hop)
Los impresentables, un imaginatiu 
compendi de hip-hop sense lligams, 
és el debut de Chacho Brodas, al darrere 
del qual hi ha un dels millors productors 
nacionals del gènere, Griffi .
00.20 h Shotta (Sevilla, hip-hop/rap)
Aquest, alhora profund i poètic que 
contestatari i nihilista sevillà, considerat 
el hip-hopero més talentós de l’escena 
espanyola, aportarà una mirada fresca al 
gènere amb la col·laboració, entre altres, 
de Kase O, de Violadores del Verso.
1.25 h ARI 
(República Dominicana/Salt, hip-hop)
Una col·laboració amb El Meswy va 
signifi car el començament d’una carrera 
musical exitosa per a aquesta rapera 
dominicana digna de veure encara que 
no sigueu fans del hip-hop.
2.30 h  Per confi rmar 
 
ESCENARI ELECTRO-(BAM)
00.30 h Mar Abella (Sabadell, electrònica)
Compositora i productora polifacètica: 
de l’electro-pop melòdic al mínimal 
passant pel trip-hop
1 h Absent F (Barcelona, electrònica) 
El seu poderós xou és una mescla de 
sessió electrònica i directe amb efectes, 
sintetitzadors, samples i guitarres. 
Un combinat sorprenent i explosiu d’allò 
més efectiu.

Un centre cultural 
de nova generació
L’antiga Fabra i Coats s’ha de convertir 
en el futur en un espai de producció 
artística en els vessants més variats: 
la formació, la creació, 
l’experimentació i la difusió artística. 
Dins seu s’hi acolliran: 
• Una Escola de les Arts (música, 
teatre, circ, arts visuals) que podrà 
donar servei a 4.000 alumnes 
• Un viver on es promouran nous 
projectes culturals
• Un espai de creació i assaig per a les 
arts escèniques i les arts del moviment
• Un laboratori de creació per a la 
música, l’audiovisual i les noves 
tecnologies
La programació de la Mercè 2008 en 
aquesta antiga fàbrica de fi latures vol 
ser un tast del que vindrà ben aviat... 
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3 h Poni Hoax (França, pop/electrònica)
Presenten Images of Sigrid, construït a 
base de sintetitzadors i guitarres, apunts 
house i línies de baix imponents.

Altres espais
11-21 h Quiosc-cat. Jardinets de Gràcia 
Dedicat a les revistes en català.

18 h Un dinar de Festa Major. Biblioteca 
Les Corts-Miquel Llongueras (Riera 
Blanca, 1-3)
Activitat infantil a partir de 6 anys.

23.30 h 21è aniversari del Harlem Jazz 
Club: concert de La Salsera Barcelona 
(salsa). Harlem Jazz Club (Comtessa 
de Sobradiel, 8)

Un bus especial 
per arribar 
al Fòrum
Per tal de facilitar l’accés al parc 
del Fòrum des de la xarxa de metro, 
s’habilitarà una línia especial 
d’autobusos que enllaçarà  amb les 
estacions de Sagrera (L1 i L5) i Bac 
de Roda (L2). Aquesta línia funcionarà 
la matinada dels dies 20, 21 i 24 de 
setembre, de la 1 a les 6 h. 

divendres 19

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

Bona festa i bones fotos! 
www.bcn.cat/merce
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dissabte 20
Plaça de Sant Jaume 
11 h Matí Bastoner 
Exhibició a càrrec dels Bastoners de 
l’Esbart Català de Dansaires, Bastoners de 
Barcelona, Bastoners de Gràcia, Bastoners 
del Poble-sec i Bastoners del Raval.

12 h Inici de la Cercavila Bastonera
Recorregut: pl. de Sant Jaume, Ferran, 
la Rambla, pl. del Bonsuccés, Elisabets, 
pl. dels Àngels (12.50 h).

12 h Homenatge a Jaume I: 
Cercavila de Gegants
La cercavila s’atura a les 12.30 h al Portal 
de la Pau i culmina a les 13.15 h al Moll 
de Barcelona. Hi participen: Capgrossos 
Macers, Gegants de la Ciutat, Gegants 
del Carrer de Jaume I de Lleida, Gegants 
de València, Gegants de Salou, Gegants 
de Perpinyà, l’Estol del Rei en Jaume 
d’Alcúdia, Ball de Galeres de Reus 
i el grup Xarop de Canya, entre altres. 

18 h  Ballada de sardanes, 
amb la Cobla Sabadell
Organitzada per la colla sardanista 
Les Violetes del Bosc.

20.45 h Espectacle de projeccions: 
Miratges
Més informació, a la pàg. 37
Passis: 20.45-21 h / 21.15-21.30 h / 
22-22.15 h

22.30 h Brina (Eslovènia, neofolk)
Extreuen la inspiració de la música 
tradicional, que torna a la vida amb nous 
arranjaments i peces pròpies. El seu segon 
àlbum, Pasja legenda (‘la llegenda d’un 
gos’) els va col·locar al top 10 europeu de 
les músiques del món. 

00.30 h Orquestra Cimarrón 
(Terres de l’Ebre, orquestra de ball)
Valsos, pasdobles, fox, jive, swing, rock...

Avinguda 
de la Catedral
22.30 h Lucía es nombre de mujer  
Montse Cortés, Chonchi Heredia i La Tana 
(Catalunya/Andalusia, fl amenc)
La jove cantaora Montse Cortés ha format 
part de la companyia d’Antonio Canales 
i ha estat nominada als Grammy llatins 
amb el seu primer disc. En aquest 
espectacle –que es presenta per la Mercè, 
dirigit per Luis Troquel i Hanne Boumenjel– 
l’acompanyen la cantant Conchi Heredia, 
que ha treballat amb Vicente Amigo, 
Alejandro Sanz o Rosario, i La Tana, que ha 
gravat i ha anat de gira amb Paco de Lucía.
 
24 h Perico Sambeat Flamenco Big Band 
(Catalunya/València/Andalusia, fl amenc-
jazz)
Un dels més importants músics de jazz 
espanyols acompanyat d’El Duende.

Plaça del Rei 
11.30 h Viatge per l’Equador a través 
de la dansa
Identidad Cultural Ecuatoriana sin 
Fronteras.

12.30 h  Quito, ciutat convidada: concert 
de Pueblo Nuevo
Grup equatorià emblemàtic amb més 
de vint anys de trajectòria, reconegut per 
les seves cançons plenes de contingut. 
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dissabte 20
18 h Esbart Montserratí Martinenc i Esbart 
Orfeó Gracienc: espectacle La puda, 
balneari de Banyoles
Espectacle de dansa tradicional 
catalana, ambientat en els estiuejos 
de començaments del segle XIX.
La coreografi a és de Leo Quintana. 

(BAM) 
22.30 h Espaldamaceta 
(Tarragona, cantautor)
Cançons íntimes i minimalistes cantades 
per la veu càlida i expressiva de José Juan 
González, que s’aproximen a la tradició 
dels trobadors llatinoamericans.
24 h Rocky Votolato (EUA, cantautor)
Amb 10 anys de carrera en solitari, la 
seva música té uns trets inconfusibles: 
guitarres acústiques, harmònica i lletres 
confessionals.

Avinguda 
de Francesc Cambó 
i entorns
11 h Diada del Diable. 
Av. de Francesc Cambó 
Mostra i tallers de les colles de diables 
de Barcelona.

18 h Final de la Tabalada del Correfoc 
Manresa-Via Laietana

18.30 h Correfoc de Diables Petits
Com el tradicional Correfoc, però en petit 
i amb una pirotècnia de menor potència. 
De tota manera, cal parar compte!
Recorregut: Manresa, Via Laietana, pl. 
d’Antoni Maura, av. de Francesc Cambó, 
Porta de Cambó (20 h aprox.).

20 h Final de la Cercavila de Dracs 
i Bèsties del Correfoc.
Jardins del Pou de la Figuera.
20.15 h Galejada de Trabucaires,
Ceptrotada i arribada del Mascle Cabró
Av. de Francesc Cambó 

20.30 h La Porta de l’Infern: inici del 
Correfoc. Av. de Francesc Cambó 
Hi participen unes quaranta colles de 
diables i bestiari vingudes de tot Barcelona 
i l’àrea metropolitana. 
Recorregut: Porta de Cambó, av. de 
Francesc Cambó, pl. d’Antoni Maura, 
Via Laietana, pl. d’Antonio López, carrer 
del Consolat del Mar (22.30 h).

Plaça Reial
(BAM)-SIDECAR
20.45 h Le Petit Ramon Experimenta 3 
(Barcelona, psicodèlia/folk experimental). 
Ramon Faura mostra el seu nou disc 
Morts, desastre i barbàrie, una barreja 
en català de distorsió, folk, psicodèlia, 
caos i intimisme.
21.30 h Love of Lesbian 
(Barcelona, pop rock/indie)
El seu pop imaginatiu tenyit de 
malenconia aconsegueix emocionar 
amb bones melodies, rampells elèctrics 
i la justa dosi d’èpica.

Correfoc 
amb precaució!
Abans de participar en aquesta 
bogeria, consulteu-ne les normes 
de seguretat a la pàgina 11! 
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22.45 h Los Niños Mutantes 
(Granada, indie-pop)
En el seu últim treball, Todo es momento 
han canviat el rock alternatiu pel folk amb 
cançons iròniques i sinceres sobre la vida. 
24 h The Automatic (Gal·les, pop rock)
Jove grup de Cardiff, practiquen un indie 
rock contagiós amb una ració generosa
de melodies corejables, guitarres 
elèctriques i ritmes per ballar.

Plaça dels Àngels - 
MACBA
10-14 h i 16-18 h Tallers familiars 
al MACBA. Pl. dels Àngels, 1
Taller a l’aire lliure per a tota la família. 
Un monitor del Museu acompanya el 
grup a fer una visita a la col·lecció del 
MACBA. Després, els participants podran 
experimentar amb tota mena de materials 
que trobaran en un gran self-service. 

13 h Final de la Cercavila Bastonera
Mostra de balls de bastons.

(BAM)
20.45 h Les Philippes
(Sant Boi, pop)
Pop optimista i “vuitanter” amb incursions 
en el rock melòdic. 
22.15 h Syd Matters
(França, indie-pop)
Acústic i dolç, destil·la melancolia, sense 
deixar l’electrònica. 
23.45 h ASA
(Nigèria, soul/folk/pop)
Soul optimista ple de sensualitat, emoció 
i essències africanes.
 

Passeig de Gràcia
11-21 h La Ciutat de les Persones: 
els serveis municipals a les persones
Passeig de Gràcia (de Consell de Cent 
a la ronda de Sant Pere)
Una autèntica ciutat en petit on trobareu 
informació i activitats relacionades amb 
tota mena de serveis municipals, tallers, 
jocs i espectacles per gaudir en família. 

Plaça de Catalunya 
11-20 h La Ciutat de les Persones: 
13a Mostra d’Associacions 
Durant tot el dia, podreu consultar l’ideari 
i les activitats de les associacions que 
hi participen. També podreu comprar a 
“La Botiga de la Mostra”.
Carpa Amnistia Internacional: exposició 
“Defensors. El testimoni obstinat”. 
Carpa federacions: tallers i activitats. 
Carpa Amics de la Bici: exposició.

50% de descompte 
als teatres
Del 20 al 27 de setembre, podreu 
adquirir entrades per a teatre amb 
un 50% de descompte a l’estand que 
ADETCA tindrà a la plaça de Catalunya. 
Les entrades hauran de ser per 
a funcions del 22 al 28 de setembre. 
Hi participen: Apolo, Sala Beckett, 
BTM, Brossa Espai Escènic, Capitol, 
Coliseum, Condal, Guasch Teatre, 
Sala Muntaner, Poliorama, Jove Teatre 
Regina, Romea, Tantarantana, TGB, 
TNC, Teatre del Raval, Teatreneu, Tívoli, 
Versus, Victòria i La Villarroel.
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dissabte 20
11-11.30 h Recital de poesia: Amanecer 
literario. Círculo de Castilla y León.
 
11-11.30 h Espectacle de Dansa
Centre Cultural Estrellas Altas.
 
11-12 h Creu Coberta, història d’un carrer 
Haima. Associació de Comerciants de la 
Creu Coberta.
 
11.30-13 h L’esport adaptat: boccia 
i eslàlom en cadira de rodes
Demostració d’aquests esports, sota el 
lema “Valorem els altres pel que poden fer, 
i no pel que no poden fer”. 
Fundació Catalana per la Paràlisi Cerebral 
(FCPC) i el Club Esportiu Esbonat 
i Amistat de Barcelona (CEAB).
 
11-14 h Taller de salut jove: hàbits 
saludables. Carpa de la Creu Roja
Creu Roja Joventut.
 
11-14 h Immigrants? Com jo! 
Punt de referència.
 
11-19 h Animacions i cercaviles: Marxing 
Band i Batucada
Taller de Músics i Os Amigos do Brazil.
 
11.30-12 h Concert de música interètnica
Associació ICVoluntaris-Barcelona.
 
11.30-12.15 h Projectes educatius: Viatge 
a Mauthausen i a Buchenwald 2008 amb 
estudiants i deportats 
Els participants en aquest projecte 
comentaran la seva experiència. 
Amical de Mauthausen.
 
12 h El disc de Newton 
Relat sobre el diàleg intercultural.

12-12.30 h Espectacle de Dansa
Orfeó Gracienc. 

12-13.30 h Intercanvi literatura infantil
Guatemala / Catalunya. Haima Associació 
Share.

12-14 h Concurs de dibuix per a infants
Associació de Donants Voluntaris de Sang 
de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

12.30-13 h Actuació de grup folklòric 
extremeny. Hogar Extremeño.

13-13.30 h Ball i percussió
Casal dels Infants del Raval.

13.30-14 h Concert de cant coral
Federació Catalana de Teatre Líric.

14-14.30 h Concert de músiques 
tradicionals llatinoamericanes 
Associació Cultural Leza.

14.30 h Ball de vermut amb l’Orquestrina 
La Mundial

16-16.30 h Concert de música tradicional 
uruguaiana. Asociación de Uruguayos en 
Catalunya.

16.30-17 h Espectacle de dansa
Esbart Barkeno.

17-17.30 h Música tradicional 
SOS Àfrica.

17-18 h El Joanot Roda Contes
Narració de contes. Intervida.

17-18 h Espectacle de titelles de la Cia. 
Marduix: El mariner i Sant Pau de Segúries
Companyia La Puça.

17-19 h Compartiu la vida amb el trànsit
Circuit de trànsit. Stop Accidents.

17-20 h Construïm des de la diferència 
Activitat de sensibilització. ADEMM, 
Usuaris de Salut Mental de Catalunya.
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17.30-18 h Espectacle de cant i mim
Grupo Nueva Vida.

18 h El disc de Newton 
Relat sobre el diàleg intercultural.

18-18.30 h Concert de Cant coral
Amiba.

18-19.30 h Espectacle de circ
Arquitectes Sense Fronteres i Escola de 
Circ Riereta.

18-20 h Taller de pau. Brahma kumaris

18.30-20 h Exhibició i taller de percussió

20-22 h Concert de diversos membres 
de la Societat de Blues

22.30-1.30 h Concert Mostra 
Associacions i Cadena 40 Principales 
- Menaix a Trua i Amics (Cris Juanico, 
Toni Xuclà i Juanjo Muñoz)
- Dani Flaco amb Marc Parrot, 
Diego Martin, Lichis (Cabra Mecánica), 
Pedro Javier Hermosilla i Murfi la.

Donant exemple
Les activitats de la Ciutat de les 
Persones són un autèntic experiment 
sostenible. Material reutilitzat, mínima 
producció de residus, reducció de 
soroll, mobilitat sostenible... Fins 
i tot hi ha un equip de la Universitat 
Autònoma de Barcelona que calcula 
les emissions de CO2 generades, 
i que es compensaran en el marc del 
programa CeroCO2 (www.ceroco2.org)

Trobareu més informació sobre les 
activitats de la Ciutat de les Persones 
a la pàg. 42.
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La Rambla
11-20.30 h Portes obertes: La Virreina 
Centre de la Imatge (la Rambla, 99)
Fins al 26 d’octubre: “FotoMercè 2007. 
La Mercè no té títol”, d’Albert Bertran. 
A l’espai Xavier Miserachs.
Fins al 28 de setembre: “Espots 
electorals”. A l’espai 2. 

12.15 h Pas de la Cercavila Bastonera 
Prové de la plaça de Sant Jaume (12 h) 
i va en direcció a la plaça dels Àngels 
(12.50 h).

12.15 h Homenatge a Jaume I: pas de la 
Cercavila de Gegants
En direcció al Portal de la Pau.

12.30 h Desfi lada Mercè a Banda
Recorregut: sortida del Palau de la 
Virreina, c. de les Floristes, Palau de la 
Virreina.
12.30 h Les Fonkfarons
13 h Flow Pots
13.30 h Magicaboola Brass Band

17 h La Tabalada del Correfoc
Els grups de percussió comencen a escalfar 
motors, camí de la gran festa del foc! 
Recorregut: la Rambla (Canaletes), 
Portaferrissa, Boters, pl. Nova, 
av. de la Catedral, av. de Francesc Cambó, 
Via Laietana, Manresa (18.15 h).

18 h Desfi lada Mercè a Banda
Recorregut: sortida del Palau de 
la Virreina, c. de les Floristes, 
Palau de la Virreina
18 h Cuarteto Maravilla
18.30 h Sandunga
19 h Kumpania Algazarra

Moll de la Fusta
12-19 h Espai infantil Dixan 
Vine a dibuixar el teu campió amb Dixan!

12-20 h 28a Mostra de Vins i Caves 
de Catalunya. INCAVI.

Portal de la Pau 
12.30 h Homenatge a Jaume I: 
arribada de la Cercavila de Gegants
Els diferents participants s’aturaran 
a mostrar els seus balls abans de reiniciar 
la marxa camí del Moll de Barcelona. 

21-22 h Havaneres, amb Port Bo
Amb cremat de Rom Pujol, al fi nal de 
l’actuació.

(BAM) 
22.30 h Maui y los Sirénidos (Granada, 
pop/fusió/fl amenc) + Pantanito (Barcelona, 
rumba)
L’amable combinació de funk, latin-jazz 
i hip-hop dels Sirénidos es troba amb 
el  “neocalorrismo” dels Pantanito.
00.30 h Che Sudaka (Barcelona/Amèrica 
del Sud, reggae/rumba/punk)
El seu últim disc, Mirando el mundo al 
revés, suposa un punt d’infl exió inesperat 
a la seva carrera musical, saltant del 
reggae, la rumba i el punk a l’acústica. 

Nou espai de festa!  
Per primera vegada, la Mercè s’atansa 
al Moll de Barcelona, on hi ha l’estació 
marítima i el World Trade Center. 
Els busos que us deixen més a prop 
són el 14, 20, 21, 36, 57, 59, 64, 91, 
120, 121 i 157. També us hi apropa 
el metro (línia 3, estació de Drassanes). 
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Moll de Barcelona 
11.30-14 h Tallers i carrusel
Activitats originals relacionades amb el 
món del mar i pensades per a la canalla. 
No us ho perdeu!

11.30-14 h Espai infantil Henkel
Disfruta de les activitats amb aigua 
que hem preparat per als nens.

12-13 h Close-Act (Holanda): 
Rebels i Divers, espectacles infantils.

13-13.15 h Homenatge a Jaume I: 
arribada de la Cercavila de Gegants
Els participants arriben en cercavila des 
del Portal de la Pau. 

13.15-14 h Homenatge a Jaume I: 
Ball de Gegants
Després dels balls, els participants 
s’exposaran als porxos del World Trade 
Center. Hi participen: Capgrossos Macers,  
Gegants de la Ciutat, Gegants del Carrer 
Jaume I de Lleida, Gegants de València, 
Gegants de Salou, Gegants de Perpinyà, 
Ball de Galeres de Reus, Xarop de Canya 
i l’Estol del Rei en Jaume d’Alcúdia, 
entre altres.

16.30-19.30 h Tallers i carrusel 

16.30-19.30 h Espai infantil Henkel
Disfruta de les activitats amb aigua que 
hem preparat per als nens.

18-19 h Cia. Tatoina: Cantant sota el mar
Un musical sobre la vida sota el mar, en el 
qual els titelles canten, ballen i fan riure. 

18.30-19.30 h Quito, ciutat convidada: 
Ballada Intercontinental
Mostra de balls amb la participació 

de l’Esbart Català Dansaire i ballarins 
equatorians. Hi seran presents els esbarts 
Gaudí, Joventut Nostra, Sant Jordi, Sant 
Martí i Ciutat Comtal.

19.30-20.30 h Quito, ciutat convidada: 
concert de Tomback (percussió)

20.30-21.30 h Espectacle de gran format, 
de la companyia Close-Act: Pi-Leau
Els icebergs s’han fos, i la terra està 
coberta d’aigua completament. Tothom 
intenta sobreviure com pot. Enmig de tot 
això, un pescador descobreix una sirena i 
de la qual intentarà aprendre noves formes 
de supervivència... 

22 h Aissawaniyya 
(França/Marroc, fusió/experimental)
Tradició i jazz contemporani tenyits de 
misticisme sufí.
23.30 h Aïwa (França, hip-hop/breakbeat)
Iraquians criats a França, són considerats 
els reis del breakbeat oriental.
1 h Orquestra National de Barbès 
(Argèlia/Marroc/França; fusió)
Un combinat de música nord africana amb 
espurnes de rock, funk i reggae interpretat 
per aquesta orquestra que agafa el nom 
del barri parisenc que els ha vist créixer. 

Entre el sol 
i la lluna
Els holandesos Close-Act presenten un 
gran muntatge amb una trentena d’actors. 
El seu espectacle servirà per marcar el 
punt i fi nal de la programació diürna del 
Moll de Barcelona. Hi ha altres escenaris 
on es posarà punt i fi nal al dia amb grans 
espectacles: al parc de la Ciutadella (amb 
els cubans Solarson) i a la Fabra i Coats 
(amb la valenciana Sol Picó). 
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Plaça de l’Odissea
(Maremagnum)
BAM
21.15 h Nudozurdo 
(Madrid, rock alternatiu/indie)
Sintética és el segon disc de la banda. 
Lletres cíniques i refl exives es conjuguen 
amb un rock americà i ressons de la 
movida madrilenya.
22.30 h Camping
(Granollers, rock alternatiu/experimental)
Politics of Love és el darrer treball 
de Camping, una banda que ha sabut 
regenerar-se disc rere disc, assolint un 
rock d’avantguarda hipnòtic i suggeridor.
23.30 h (lo:muêso) 
(Premià de Mar, rock experimental)
Aquesta banda ha sabut evolucionar 
del noise rock al hardcore sense perdre 
el sentit de l’humor, amb el que serà el 
seu tercer disc: Giant Catarzêe. 

Platges
9-12 h i 16-19 h Competició Trofeu 
Internacional Ciutat de Barcelona de 
Tennis Platja. Moll de la Marina (vora el 
Port Olímpic)
Aquesta espectacular competició és la 
segona prova del Circuit Internacional de 
Tennis Platja, integrada dins les proves de 
la Federació Internacional de Tennis (ITF).
9.30-18 h Festa del Vòlei a la platja
Platja de la Nova Icària
25 pistes destinades a: partits 2x2 per 
a professionals, classes populars de vòlei 
platja i demostracions de “futvòlei”.
22.30 h XI Festival Pirotècnic 
Internacional de Barcelona: Pirotecnia 
San José (Extremadura). Platja de la 
Barceloneta (Espigó del Gas). 

Parc de la Ciutadella
11-1 h Festival Àsia: Mural Bollywood

11-14 h Tallers sobre el medi ambient 
i el diàleg entre cultures
Amb la col·laboració de la Fundació Terra.

11-20 h Espai de 0-3 anys
Espai de jocs, activitats i cotxes 
caminadors pensat per als més menuts 
de la casa. 

11.30-14.30 h Espectacles itinerants: 
- NWSI: Butterfl y Collection 
(set papallones gegants donaran color 
al parc mentre interactuen amb la fl ora 
i la fauna ciutadana).
- Xirriquiteula: Girafes (espectaculars 
i vistoses, avancen en silenci buscant 
el seu públic...). 
- Stef Vetters: Le Monde Inconnu du 
Seigneur Ottfriedt (un personatge curiós 
dóna vida a un drac de tres metres 
d’alçada).
- Barrenderos del Ritmo (cubells 
d’escombraries i escombres a punt... 
i un, dos, tres! A netejar el parc a ritme 
de batucada!).

11.30-19 h Cie. Babylone (França): 
Ça tourne pas rond
Espectacle infantil sobre com era el món 
abans de la civilització humana. Una 
alerta dolça sobre la necessitat de prendre 
consciència. Es faran set actuacions 
diàries dins el seu bus. 

11.30-12.30 h Hortzmuga Teatroa 
(País Basc): Superplast
Aquest espectacle per a tots els públics 
vol ser un homenatge a tots els superherois 
anònims que habiten entre nosaltres. 
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11.30-2 h Instal·lació plàstica. Al Victor

11.45-12.45 h Plunge!Boom! (Anglaterra): 
The Vegetable Nannies 
Com qualsevol pare orgullós, aquestes 
dides vegetals surten a passejar els seus 
nadons angelicals, els expliquen contes... 

12-01 h Cuines d’Àsia
L’espai gastronòmic del Festival Àsia vol 
ser un tast del menjar oriental i presentarà 
restauradors de l’Índia, Corea, Indonèsia, 
el Nepal, el Tibet i l’Iran. S’utilitzaran gots 
plats i coberts respectuosos amb el medi 
ambient.

12-20 h Festival Hamaka Chill Out
Espai solar i chill out amb hamaques 
i amb un sistema de so per a DJ. Tot 
plegat funcionarà gràcies a l’energia que 
proporcionarà el públic, pedalant amb 
bicicletes. 

12-13 h Electric Cirkus: Mono Le Singe 
(Holanda). Itinerant 
Amb un comportament gairebé humà, un 
mico ens farà creure que no és un robot... 

12.30-13.45 h Youkalis (Barcelona)
Una jove formació catalana. Youkalis és 
una barreja d’estils musicals molt diversos, 
a través dels quals creen un ambient 
relaxat, amanit amb un toc d’humor. 

12.45-13.05 h Groupe Démons et 
Merveilles: Les Poules (França)
Aquestes entranyables gallines gegants 
deixaran el corral per un dia i vindran 
al parc, cloquejant alegrement!

12-12.45 h Fratelli Fiasco (Països Baixos): 
Le Nain
Aquest clown convertit en nan ens 
transporta a un món situat entre el somni 
i el conte de fades. 

12-13 h Quito, ciutat convidada: 
actuació de Carlos Michelena
Carlos Michelena ens aproparà a la realitat 
de l’Equador a través de les armes que 
l’han fet cèlebre al seu país: l’humor, 
la sàtira i un punt de sarcasme. 

12.30-13.30 h Quito, ciutat convidada: 
actuació de Zaydum Chóez
Espectacle de petit format protagonitzat 
per un contacontes que explicarà històries 
antigues de l’Equador.  

13.30-14.30 h L’Éléphant Vert (França): 
C’est du propre! 
Un espectacle de ritme trepidant, 
representat amb el llenguatge 
internacional dels gestos, la música 
i altres sorpreses sonores... 

13.30-14.15 h Fratelli Fiasco: Le Nain

16.30-19.30 h Tallers sobre el medi 
ambient i el diàleg entre cultures

17.30-18.30 h Hortzmuga Teatroa: 
Superplast 

18-18.45 h Fratelli Fiasco: Le Nain
 
17.30-18.30 h Quito, ciutat convidada: 
actuació de titelles de Zaydum Chóez

18-19 h Quito, ciutat convidada: actuació 
de Carlos Michelena.

18-19 h Electric Cirkus: Mono Le Singe 
Itinerant

19-20 h Espectacles itinerants: 
- NWSI: Butterfl y Collection
- Xirriquiteula: Girafes
- Barrenderos del Ritmo
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19.30-20.15 h Fratelli Fiasco: Le Nain

19.30-20.30 h  L’Éléphant Vert: C’est du 
propre! 

18-19 h NWSI: The Antz Orquezdra
Catorze formigues deixen la seva feina 
habitual i es passen al món de la música: 
reggae, afrobeat i ska amb visió d’insecte!
Al mateix temps, hi haurà actuacions de 
Groupe Démons et Merveilles (Les Poules), 
Plunge!Boom! (The Vegetable Nannies) 
i Stef Vetters (Le Monde Inconnu du 
Seigneur Ottfriedt).

20.30-22 h SolarSon (Cuba)
Espectacle de dansa acompanyat de 
percussions fetes amb objectes quotidians. 

21 h Cinema a la fresca: Mia Sarah
Marina s’ha d’encarregar del seu germà 
petit a partir del moment en què els seus 
pares moren en un accident de trànsit. 
Aquest tràgic succés farà que pateixi 
agorafòbia.
Dirigida per Gustavo Ron. Espanya, 2006.

23 h Cinema a la fresca: El perfum: 
Història d’un assassí
Un nen nascut enmig de la ferum de 
peix és abandonat a les escombraries 
per la seva mare. Amb el pas del temps 
desenvoluparà un sentit de l’olfacte fora 
de sèrie... Dirigida per Tom Tykwer. 
Alemanya/França/Espanya/EUA, 2006

MERCÈ MÚSICA
22.30 h Horacio Fumero + Albert Bover Duo
(Barcelona, jazz)
Nascut a l’Argentina i català d’adopció, 
és un referent mundial del jazz.

00.30 h Carles Benavent Quartet 
(Barcelona, fl amenc jazz)
La nova banda de Carles Benavent 

incorpora un instrument tan sorprenent 
com el hang. El seu repertori inclou 
contínues referències a dos estils que, 
segons Benavent, comparteixen “emoció i 
pessics”: el jazz i el fl amenc. 

Clot/Meridiana 
(Av. de la Meridiana 
amb Consell de Cent)

EL PAÍS BASC, A LA MERCÈ
11 h Obertura del Mercat d’Artesania 
Tradicional i Gastronòmica
Amb mostra d’ofi cis, degustacions 
i música tradicional en directe, 
amb trikitxa, txalaparta, alboka...
11.30 h Projecció del vídeo EH La mirada 
màgica. Amb la col·laboració d’EITB.
12 h Espectacle infantil Mitja taronja
Dansa, literatura, il·lustració i arts de 
carrer es retroben en un únic treball, amb 
la il·lusió de tornar a jugar. Un espectacle 
de la cia. Iliacan, amb la participació del 
coreògraf donostiarra Álvaro de la Peña. 
12.30 h Cercaviles, amb el grup 
Karramarro 

Programa 
especial des 
de la Ciutadella!
Dissabte 20 i diumenge 21, 
Barcelona TV instal·larà un plató al 
parc de la Ciutadella. De 12 a 16.30 h, 
passaran per aquest espai els prota-
gonistes de la Mercè 2008, i s’anirà 
connectant amb els esdeveniments 
més signifi catius, com el pregó i les 
jornades castelleres.  
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13 h Degustació de broquetes
13.30 h Herri Kirolak (demostració 
d’esports bascos)
Harrijasoitzale (aixecador de pedres) 
i aizkolari (tallador de troncs).
16 h Taller per a infants
17 h Taller de txalaparta
18 h Projecció del vídeo EH La mirada 
màgica. Amb la col·laboració d’EITB.
19.30 h Cercavila amb el grup Orritz-Iskidi 
(Irurtzun, País Basc)
Amb personatges mitològics del País Basc 
i els joaldunak. 
21 h Concert per la Pau: Kerobia (País 
Basc, pop rock), Root Diamons (Barcelona, 
rocksteady), Trikizioa (País Basc, ska, 
reggae i rock) i Dr. Calypso (Barcelona, 
reggae, ska i música caribenya)

Parc del Clot
9-20.30 h  Trofeu Internacional Ciutat 
de Barcelona de Patinatge Freestyle
Prova puntuable per a la Copa del Món 
de Patinatge Street. Els campions del món 
Vincent Vu Van Kha i Carolina Lejeune 
hi han confi rmat l’assistència. L’espectacle 
està garantit. 
9 h Inscripcions
10 h Entrenament Speed Slalom femení
10.30 h Time Trials femení
11.30 h KO femení (fi nal de Speed 
Slalom)
15.30 h Entrenament de Freestyle Slalom 
masculí
19.30 h Free Jump masculí i femení. 

Sant Andreu / 
Fabra i Coats
PLAÇA DE CAN FABRA
21.30 h Cia. Sol Picó: Sirena a la plancha
S’estrena a Barcelona el nou espectacle 
que la coreògrafa Sol Picó ha creat 
per l’Expo de Saragossa 08. Una faula 
conduïda per una sirena gegantina que 
intenta salvar el món de la pitjor de les 
sequeres... 

CARRER DEL SEGRE
11-20 h Espai infantil Pequedriver (Nestlé) 

FABRA I COATS
11 h Espectacle de Klever Viera: Prioste 
El reconegut coreògraf de Quito 
inaugurarà aquest espai amb una proposta 
coreogràfi ca de carrer, sortida d’un treball 
previ en què han participat seixanta 
ballarins equatorians i catalans.  
Inici a la plaça de Can Fabra. Recorregut 
pels carrers del voltant: Otger, pl. del 
Comerç, Ajuntament, pl. d’Orfi la, Doctor 
Balarí, Fàbrica, pl. d’Ignasi Iglésias, 
Font Can Fabra. A les 11.30 h l’espectacle 
entrarà dins del recinte de la Fabra i Coats 
per actuar a la plaça Central. 

11.30-24 h Atracció visual d’Al Víctor: 
Sèrie negra

11.30-12 h La Compagnie Albédo 
(França): Les Tonys
Res a témer! Aquests dos corpulents 
guardaespatlles tenen la missió de protegir 
la ciutat i els seus ciutadans… 
Un espectacle assegurat. 

11.30-14 h Aparador d’artistes
Espectacle itinerant que cada dia de la 
Festa Major incidirà en un barri diferent. 
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Presentarà un combinat d’actuacions 
de diversos artistes locals seleccionats 
especialment, amb espectacles de 
15 minuts.

11.30-14 h Taller de plàstica

11.30-12 h Marionettes de Genève 
(Suïssa): Bonhomme Tiroirs
Un homenet amb un vestit màgic 
descobreix les meravelles que contenen 
els calaixos del seu vestit, d’on sortiran 
històries precioses per als més menuts.

12-12.30 h Marionettes de Genève: 
Miss Monde
Girant com la Terra, Miss Monde ens 
explicarà les històries dels personatges que 
apareixen per les seves butxaques, a ritme 
de cançó de bressol.

12-13 h Gog i Magog (Catalunya): Pàl·lid
Espectacle oníric d’aquesta reconeguda 
companyia catalana de teatre de carrer. 

12-12.20 h Claire Ducreux (Catalunya): 
De paseo
Un banc que no para quiet, una noia que 
voldria seure. Meitat dansa, meitat humor. 
Tot un regal. 

12.30-13 h Marionettes de Genève: 
Bonhomme Tiroirs

12.30-13 h Mireille & Mathieu (Bèlgica): 
Arm
Els objectes i les nines arraconats a casa 
nostra inspiren històries esbojarrades, 
políticament incorrectes. Defi nits per la 
crítica com els punks del teatre de titelles. 

12.30-13 h Monique Schnyder (Suïssa): 
Mamalou
Un espectacle entre còmic i poètic en 
el qual es barreja la dansa i l’acrobàcia. 

13-13.30 h Marionettes de Genève: 
Miss Monde

13-14 h Trapu Zaharra (País Basc): 
El Pisito
Dos homes en una situació límit: estan 
a punt de ser expulsats de la caravana 
que comparteixen per no poder pagar 
el lloguer... Humor sense concessions. 

13.15-14.15 h Wanted Posse (França): 
Transe
El transe (‘trànsit’) és un estat psicològic 
que pot semblar anormal, però que és ben 
conegut per totes les cultures i creences. 
Wanted Posse us proposa explorar un món 
paral·lel, desconegut, a base de hip-hop. 

13.30-14 h Mireille & Mathieu (Bèlgica): 
Arm

14-14.50 h Carnage Productions (França): 
GIGN
El Grup d’Intervenció Globalment Nul està 
a punt de dur a terme la seva missió, però 
no acaben de recordar quina era... 

17-21 h Aparador d’artistes

17-18 h Carnage Productions: GIGN 

17.30-18 h Claire Ducreux: De paseo

18-18.30 h La Compagnie Albédo: 
Les Tonys

18-24 h Instal·lació: Los Grumildos
Muntatge per a adults a mig camí entre 
l’espectacle de titelles (accionats amb un 
motor!), la instal·lació i la casa de nines. 

18-18.30 h Marionettes de Genève: 
Turlututu
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18-19 h Xip Xap (Catalunya).
Rum Rum Trasto Karts
 
18-19 h Sardanana
De la tradició a la dansa contemporània. 
Coreografi a de Montse Colomer. 
Hi participen: Esbart Sant Martí, Esbart 
Ciutat Comtal, Esbart Juventut Nostra, 
Esbart Sant Jordi i Esbart Gaudí.
Ballarins: Marcel Bassachs i Pere Janer.

18.30-19 h Cia. Mar Gómez (Catalunya): 
Helado al vino
Peça de dansa contemporània amb una 
narrativa propera al cinema mut, que 
representa una relació còmica entre un ric 
i una pidolaire. Prepareu-vos per a un fi nal 
surrealista...  

18.30-19 h  Damián Muñoz i Virginia 
García: El descenso del deseo
“Ho diré ara, perquè sinó després les coses 
es compliquen. Sóc encara pitjor del que 
alguns creuen...” 

18.30-19 h Marionettes de Genève: 
Turlututu  

19-20 h Trapu Zaharra: El pisito

19-19.20 h Mireille & Mathieu: Arm

19.30-20 h Monique Schnyder: Mamalou

20-21 h Wanted Posse: Transe

20-20.30 h Mar Gómez: Jaque mate

20.30-20.50 h Mireille & Mathieu: Arm

20.30-21 h Gare Centrale: Deviations

22-22.30 h Gare Centrale: Deviations

23-23.30 h Gare Centrale: Deviations

(BAM)
22.30 h Sin Papeles Barcelona Ska
(Barcelona, ska explosion)
El concert del (BAM) s’enregistrarà per 
celebrar els 10 anys del grup.

24 h Zulu 9.30 
(Barcelona, Jungle/reggae/rock)
De caràcter urbà, sons llatins i ànima 
negra, Zulu 9.30 es consoliden amb el 
treball Huellas (2008)
 
Obert tot el dia Restaurant italià Buitoni

saT! SANT ANDREU TEATRE
18.30-20 h Cinefòrum equatorià: Forajidos  

22.30-23.30 h Work in Progress 
de Thomas Noone Dance (Catalunya): 
The Room/EnLLOC

Com s’arriba 
a la fàbrica
Per arribar a la Fabra i Coats disposeu dels 
transports públics següents: metro (Sant 
Andreu, L1) i cinc línies d’autobús (11, 35, 
40, 73 i 126).  
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Castell de Montjuïc 
11-14 h Tallers de circ a càrrec de la 
companyia El Negro y el Flaco

11-19 h Espai menuts 0-3 (Fisher-Price)
11.30-12.30 h Équipe B (Bèlgica)
Clowns, màgia, contorsionisme i teatre 
gestual ple d’ironia. Els belgues Équipe B 
no abandonen la crítica i la burla, plena 
de sentit comú i d’emocions.

11.30-12.30 h Banda Zygomat’hic 
(França)
Jazz festiu, amb aires de Nova Orleans. 
L’esperit de la festa pren forma de 
clarinets, trompetes, trombons, banjo 
i percussions.

11.30-14 h D.O. Santa Coloma 
(Catalunya): Passatge Insòlit
Espectacles de petit format i de curta 
durada, jocs i atraccions en un ambient 
molt relaxat. Cadascú es fa el seu 
recorregut. Hi participen les companyies 
següents: Antigua&Barbuda, Les Ateliers 
DeNino, L’Avalot Teatre, Colectivo Circense 
Cruzando el Charco, El Negro y el Flaco, 
Txo Titelles, Teia Moner, Scalae, Ritmes 
serens, Los Galindos, Dynamogène i Circo 
Delicia. 

12-13 h Azulkillas (País Basc): Encubando 
la Luna
Com si la gravetat no existís: jocs de 
formes geomètriques que s’entrellacen 
i es fonen, arran de terra i surant a l’aire.

12.30-13.30 h Cikaros & TinCanCompany 
(Dinamarca): Freaks
A mig camí entre la realitat i els somnis, 
la companyia Cikaros & TinCanCompany 
recrea un circ de freaks amb espectacles 
impossibles.

12.30-13.30 h Max et Maurice (França): 
Oups!
Presenten un espectacle amb carpa pròpia, 
senzill, ple d’humor i poesia... 

13-14 h Àaron Il·lusionista (Catalunya): 
Màniga Curta Show 
Espectacle en què l’Àaron porta il·lusions 
en forma d’aparicions increïbles, efectes 
visuals i jocs de participació amb la 
canalla.

13-14 h Manolo Carambolas (Andalusia): 
Electrikmim 
Mim barrejat amb breakdance, jocs 
malabars i futbol. Aquestes són algunes 
de les moltes cares d’un showman 
autèntic: Manolo Carambolas.

13.30-14.30 h Banda Zygomat’hic

14-14.30 h Deados (Catalunya) 
Deados és un duet acrobàtic català 
integrat per dos grans artistes de l’escena: 
Andreti & Sopapo!

16.30-19.30 h Tallers de circ a càrrec 
de la companyia El Negro y el Flaco

17-21-30 h D.O. Santa Coloma: Passatge 
Insòlit 

17.30-18.30 h Équipe B 

17.30-18.30 h Banda Houba Samba 
(França) 
Ritmes encomanadissos i ballables 
a càrrec de les percussions i el megàfon
de la Banda Houba Samba.

18-19 h Max et Maurice: Oups! 

18-19 h Azulkillas: Encubando la Luna 
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18.30-20 h Traüt Espectacles (Catalunya): 
Les Enfants 
Una paròdia de les guerres i dels exèrcits, 
amb una visió particular de la guerra del 
Francès. Música i un canó que dispara 
confeti.

18.30-19.30 h Cikaros & TinCanCompany 
(Dinamarca): Freaks

18.45-19.45 h Manolo Carambolas: 
Electrikmim 

19-20 h Àaron Il·lusionista (Catalunya): 
Màniga Curta Show 

19.30-20.30 h Banda Houba Samba

20-20.15 h Los Galindos (Catalunya): 
Ursula & Dimitri
Glamur en la desinhibició escènica més 
absoluta: jocs de canvis de vestuari 
i transformacions increïbles i arriscades. 

20.30-21 h Deados

21.30-21.45 h Los Galindos (Catalunya): 
Ursula & Dimitri

Tot el dia Jordi Deambulant
Com a mestre de cerimònies.

Plaça de la Ciència 
(CosmoCaixa)
12-14 h Observació del Sol
Amb la col·laboració d’Aster (Agrupació 
Astronòmica de Barcelona), es muntaran 
diferents tipus d’instruments per observar 
d’una manera segura el Sol. 
Amb explicacions a càrrec de membres 
d’Aster i de monitors especialitzats del 
CosmoCaixa. 

17-19.30 h Tallers familiars
Construcció de planistels i representacions 
a escala del sistema solar, entre altres. Per 
a famílies amb infants d’entre 6 i 12 anys. 
Durada: mitja hora. 

Tot el dia Sessions especials del Planetari
Sessions a cada hora en punt. Duren mitja 
hora, i s’hi mostrarà als visitants el cel que 
es pot veure des de Barcelona la mateixa 
nit. Inclou consells per a l’observació de 
cossos celestes. 

18-2 h Nit dels telescopis
Hi col·labora l’Agrupació Astronòmica 
de Barcelona.

Parc del Fòrum 
18-22 h Roller Disco i exhibició de 
patinadors Rollerblade

ESCENARI NITS DE LA CADENA 100
22-2.30 h 
Vitruvi (Ribera d’Ebre, pop rock alternatiu)
Iguana Tango (Madrid, pop rock)
Chenoa (Palma de Mallorca, pop rock)

Projecte Runa
A partir del dia 16 de setembre es 
col·loca al barri de la Barceloneta una 
placa en commemoració dels cruents 
bombardejos que la ciutat va patir 
l’any 1938. Acompanyant aquest 
esdeveniment, es farà una instal·lació 
artística de fotografi es en els mateixos 
indrets on van caure algunes d’aquelles 
bombes. 
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dissabte 20
ESCENARI (BAM)-MTV
23.30 h Supersubmarina 
(Jaén, indie rock/pop)
Lletres variades lligades per guitarres entre 
el pop més elèctric i l’indie.
0.20 h Vetusta Morla 
(Madrid, pop rock alternatiu)
Després de 9 anys de cerca d’un so propi, 
els Vetusta Morla arriben amb Un día 
en el mundo amb l’objectiu aconseguit. 
Un treball directe i orgànic autoeditat de 
forma independent.  
1.25 h Krakovia (Madrid, punk rock/glam)
Els Krakovia proposen en el seu primer 
disc, Road Movie, un punk rock fosc però 
fàcil de retenir amb la garantia de bones 
cançons més enllà de la seva atractiva 
imatge.    
2.30 h La Casa Azul 
(Barcelona, pop/indie/club)
Recordeu aquella paròdia del 
conservadorisme sexual titulada “Amo a 
Laura?” Del mateix creador arriba ara La 
revolución sexual, el pop alegre i innocent 
–o no– de Guille Milkyway.
 

ESCENARI ELECTRO (BAM)
0.30-4.30 h Red Bull Music Academy 
presenta: Minus Special amb Richie 
Hawtin, Magda & Graiser 
El més experimental de l’escena techno 
de Detroit. Ja sigui a través del projecte 
Plastikman o del seu segell Plus 8 Re-
cords, Hawtin ha contribuÏt a expandir les 
fronteres del gènere amb un estil minimal 
i rupturista. Integrant del club de punxadi-
cos estrella de la dècada passada al costat 
de Jeff Mills o Laurent Garnier, les seves 
sessions combinen beats endimoniats 
i crescudes d’intensitat marca de la casa. 

Antiga Fàbrica 
d’Estrella Damm
(BAM)
19.30 h Mishima 
(Barcelona, pop alternatiu/cançó d’autor)
Trangressor en la manera d’entendre el 
pop fet en català, Mishima presenta un 
nou disc ple de cançons vitalistes que 
refl exionaran sobre l’amor i l’existència.
21 h Antònia Font 
(Palma de Mallorca, pop/psicodèlia)
Amb cinc discos, culminats per 
l’excel·lent Batiscafo katiuscas i la revisió 
orquestrada de les seves pròpies cançons 
materialitzades a Coser i cantar, Antònia 
Font omplirà de màgia i psicodèlia 
mediterrània la Mercè.  
22.30 h Primal Scream 
(Regne Unit, pop-rock/electrònica)
Onze anys després, Primal Scream torna 
al (BAM) amb Beautiful Future, nou 
encreuament entre l’indie rock i l’àcid 
house que desembocarà en una descàrrega 
incendiària.

Que tinguem 
la festa en pau!
Cada any, els concerts del parc del 
Fòrum acullen tant de public que cal 
establir unes minimes normes per fer 
una festa més segura. En els accessos 
al recinte s’establiran controls per 
tal d’evitar l’entrada de materials 
potencialment perillosos, entre ells, 
ampolles de vidre i llaunes.
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Pla d’Allada Vermell
FESTIVAL POPULART 
DE TITELLES AL CARRER
12-21 h Fira de titellaires, fi ra d’artesans, 
mostra de pintors i tallers d’artesania per 
a nens
A càrrec de l’Associació de Joves Artesans 
d’Allada-Vermell. 
A partir de les 12 h 12 hores de màgia 
a l’Espai Brossa
Coordinades pel mag Hausson.
16 h Daniel Raffel: La cabana de Pépé
17 h Titelles Guinyol Didó: El fantasma del 
castell
19 h Cia. d’Espectacles Pa Sucat: Jaume I

Altres espais
11-21 h Quiosc-cat. Jardinets de Gràcia
Dedicat a les revistes en català

12-21 h Tastatapes. Concurs de tapes dels 
bars i restaurants del barri del Besòs 
i gimcana culinària.

12 h Vine a conèixer el petit Orpheus
Museu de la Música. Visites dinamitzades 
per a tota la família. Preu inclòs dins 
l’entrada del museu.

13 h Concert ball amb Betzuca. Presentat 
per la revista Sons.

19.30 h Concert de Manel (grup fi nalista 
del concurs Sona9). Presentat per la 
revista Enderrock.

23.30 h 21è aniversari del Harlem Jazz 
Club: concert de Caracola (fusió fl amenca) 
Harlem Jazz Club (Comtessa de Sobradiel, 8)
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Plaça de Sant Jaume 
11 h Final de la Cercavila de Falcons 
de Barcelona

11.15 h Matí de Falcons
Amb els Falcons de Barcelona 
i els de Vilafranca del Penedès.

12 h Festa Castellera 
Hi participen: Castellers de Barcelona, 
Minyons de Terrassa i Castellers de 
Vilafranca.

17.30 i 18.30 h Pas de la processó 
de la Mare de Déu de la Mercè

19 h MercèDansa
Mostra de danses vives de Catalunya. 
Quan acabi l’exhibició, tot el públic podrà 
ballar amb els grups convidats. 
Hi participen: Ball de Rams d’Hostafrancs 
(Barcelonès), Ball de Morratxes de Lloret 
(la Selva), Cap de Danses de Pinell de 
Brai (Terra Alta), Ball de les Gitanes de 
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès), 
Danses de Vilanova (Garraf), Entrada 
de Ball de Caldes de Montbui (Vallès 
Oriental), Ball de les doncelles de 
Granollers i l’Esquerrana de Castellciutat.

20.30 h Dansa col·lectiva: 
El Galop de la Mercè
El MercèDansa es tanca amb un ball que 
porta música del mestre Jesús Ventura. 
Per participar-hi, s’ha de portar un 
mocador!

20.45 h Espectacle de projeccions 
Miratges. A la façana de l’Ajuntament
Més informació, a la pàg. 37. Passis: 
20.45-21 h / 21.15-21.30 h / 22-22.15 h

Avinguda 
de la Catedral
10.30 h Inici de la Cercavila dels Falcons 
de Barcelona 
Els falcons faran les seves tradicionals 
fi gures i sortiran cap a la plaça de Sant 
Jaume (11 h).

11 h 58è Concurs de Colles Sardanistes
Ho organitza: Colles de Barcelona

13 h Ballada de sardanes, amb la Cobla 
Lluïsos de Taradell
Ho organitza: Unió de Colles Sardanistes

17.45 h Pas de la procesó de la Mare 
de Déu de la Mercè.

Avinguda de 
Francesc Cambó
11-14 h Trobada de Puntaires 
20è Aniversari de l’Associació de 
Puntaires.

Plaça del Rei 
i voltants
10-14 h XV Festa del Col·leccionisme 
Verger del Museu Frederic Marès 
(pl. de Sant Iu, 5-6)
Un espai d’intercanvi de tota mena 
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Seguiu la festa 
castellera en directe 
a Barcelona TV!
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d’objectes: baldufes, adhesius, bosses de 
sucre, targetes d’autobús, pins, plaques 
de cava, etiquetes, didals, campanetes, 
capicues, targetes postals... 

11.30 h Viatge per l’Equador a través de 
la dansa
Identidad Cultural Ecuatoriana sin 
Fronteras.

12.30 h Quito, ciutat convidada: concert 
de Pueblo Nuevo
Més informació sobre el grup, a la pàgina 65.

18 h Concert del Cor Jove de la Federació 
de Cors de Clavé

Plaça Reial
12.30 h Concert de la Banda Simfònica 
de Roquetes - Nou Barris
La banda arribarà a la plaça després d’una 
desfi lada des del Palau de la Virreina. 

20-21.30 h Mercè a Banda: actuació 
de les bandes participants i lliurament 
de premis
Mercè a Banda és el concurs de bandes 
de carrer de la Festa Major. L’organització 
comunicarà les dues bandes guanyadores.

Plaça dels Àngels - 
MACBA
10-15 h Tallers familiars al MACBA 
Pl. dels Àngels, 1

11 h MercèDansa 
Mostra de danses vives de Catalunya. 

Plaça de Catalunya 
11-19 h La ciutat de les persones: 
13a Mostra d’Associacions
Durant tot el dia, podreu consultar l’ideari 
i les activitats de les associacions que hi 
participen.

11-20 h Piràmide de sabates contra 
les mines. Monument a Francesc Macià
Porteu-hi una sabata i col·laboreu en 
aquesta iniciativa!
Moviment per la Pau.

11-19 h Animacions i cercaviles: 
Marxing Band i Batucada
Taller de Músics i Os Amigos do Brazil.

11-14 h Immigrants? Com jo!
Punt de Referència. 

11-14 h Construïm des de la diferència
Activitat de sensibilització. ADEMM, 
Usuaris de Salut Mental de Catalunya.

11-14 h Juguem? Jocs d’arreu del món, 
jocs de taula, jocs cooperatius. Carpa de 
la Creu Roja Joventut.

11-12.15 h Presentació d’un nou número 
de la revista La Veu del Carrer. 
Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes 
de Barcelona. 

11-12 h “Creu Coberta, història d’un 
carrer”. Associació de Comerciants de Creu 
Coberta. 

11.30-12 h Concert de música tradicional 
africana. Nutrició Sense Fronteres.

12 h El disc de Newton
Relat sobre el diàleg intercultural.
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12-13.30 h Intercanvi de literatura infantil 
Guatemala/Catalunya. Associació Share.

12-12.30 h Actuació de folklore aragonès
Centro Aragonés de Barcelona.

12.15-13 h Taller d’introducció a la 
música per a nens 

12.30-13 h Havaneres. Associació 
de comerciants i veïns del carrer de la 
Cera-Grup Món Raval.

13-14.30 h Ball de vermut, amb 
l’Orquestrina La Mundial

13-13.30 h Dansa Tradicional Balear 
Associació Cultural Va de Bot. 

13.30-14.15 h Dansa tradicional catalana 
Esbart Català de Dansaires. 

16-18 h Taller de la pau. Brahma Kumaris.

16-16.30 h Concert de música tradicional 
d’Haití. Diyite-Cooperació amb Haití.

17-17.30 h Concert de cant coral. 
Amics de la UNESCO de Barcelona.

17-17.30 h Exhibició de ball de saló 
Associació Noves Amistats.

17-20 h Tallers infantils: manualitats

17-18 h Espectacle de titelles: 
Ai, la farina, de la Cia. Penjim Penjam

17.30-18 h Desfi lada de moda
A partir d’un projecte de disseny i 
confecció de moda actual dut a terme amb 
dones a les presons. Fundació Ared.

18.15-19 h Xerrada: una experiència 
de diàleg sobre l’homosexualitat entre 
cultures. Associació Catalana per la 
Integració d’Homosexuals, Bisexuals 
i Transsexuals Immigrants (ACATHI).

19-19.45 h Taller d’olors i de cal·ligrafi a
Associació Cultural Ibn-Batuta.

19.45-20 h Iftar: El trencament del dejuni
Experiència sobre la celebració del 
ramadà. A càrrec de l’Associació Cultural 
Ibn-Batuta. 

20-22 h Cloenda de la Mostra
El Disc de Newton (un relat sobre el 
Diàleg Intercultural). Autor: Miquel Ribas i 
Figueras. Il·lustracions en directe: Santos 
de Veracruz. Narradora: Ariadna Civil. 
Música i efectes: DJ Marta.
Homenatge a Amnistia Internacional
Preestrena de la Cantata Intercultural
Una iniciativa de la Federació de Cors 
de Clavé. Música: Jorge Sarraute. Lletra: 
Carles Duarte. Interpretat per l’Orquestra 
de les Cultures i Cors de Clavé. Veu 
Solista: Roger Mas. Director: Francesc 
Llongueres. Conductor: Jordi Dauder.

De compres 
solidàries!
Enguany, la Mostra d’Associacions obre 
botiga. Hi podreu trobar tota mena de 
productes que les entitats venen per 
autofi nançar-se: artesania, roba, bijuteria, 
calçat, llibres, complements... 

Al servei de la ciutat
Les activitats al passeig de Gràcia serveixen 
per divulgar, en un marc de festa, els serveis 
municipals més quotidians, els que us 
poden resultar de més utilitat. Consulteu-ne 
més informació a la pàgina 45.  
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Passeig de Gràcia
11-21 h La Ciutat de les Persones: 
els serveis municipals a les persones. 
Passeig de Gràcia (de Consell de Cent 
a la ronda de Sant Pere)
Una autèntica ciutat en petit on trobareu 
informació i activitats relacionades amb 
tota mena de serveis municipals, tallers, 
jocs i espectacles per gaudir en família. 

La Rambla
11-20.30 h Portes obertes a les exposicions 
de la Virreina. Centre de la Imatge 
Fins al 25 d’octubre: “FotoMercè 2007. 
La Mercè no té títol” d’Albert Bertran. 
Espai Xavier Miserachs. 
Fins al 28 de setembre: “Espots electorals”. 
Espai 2.

11.30 h Inici de la Cercavila Castellera
Recorregut: Palau de la Virreina, 
la Rambla, Ferran, pl. de Sant Jaume (12 h).

12 h Desfi lada de la Banda Simfònica 
de Roquetes - Nou Barris
Recorregut: Palau de la Virreina, 
la Rambla, plaça Reial.

18 h Desfi lada del concurs Mercè a Banda
Recorregut: Palau de la Virreina, 
la Rambla, plaça Reial.
18 h Kumpania Algazarra
18.20 h Sandunga
18.40 h Cuarteto Maravilla
19 h Mágicaboola Brass Band
19.20 h Flow Pots
19.40 h Fonkfarons

Moll de la Fusta
11.30-14 h i 16.30-19.30 h Espai infantil 
Dixan. Vine a dibuixar el teu campió amb 
Dixan!

12-20 h 28a Mostra de Vins i Caves de 
Catalunya. INCAVI.

Portal de la Pau
12.20 h Homenatge a Jaume I: arribada 
de la Cercavila i Ball de Gegants. 
Portal de la Pau.
A les 12.40 h, aquesta cercavila reprendrà 
el camí en direcció al World Trade Center 
(14 h).

Moll de Barcelona 
11-14 h Aparador d’artistes
Espectacle itinerant que cada dia de la 
Festa Major incidirà en un barri diferent. 
Presentarà un combinat d’actuacions 
de diversos artistes locals seleccionats 
especialment, amb espectacles de 15 
minuts. 

11.30-14 h Tallers i carrusel infantil

11.30-14 h i 16.30-19.30 h Espai infantil 
Henkel. Gaudeix de les activitats amb 
aigua que hem preparat per als nens.

11.30-12 h Close-Act (Holanda), 
Divers (espectacle infantil)

12.30-13 h Close-Act (Holanda), 
Rebels (espectacle infantil)
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12 h Homenatge a Jaume I: Inici de la 
Cercavila
En direcció al Portal de la Pau. A les 
13 h, tornaran al Moll de Barcelona 
per representar-hi els seus balls. 
Posteriorment, els gegants quedaran 
plantats als porxos del World Trade Center. 

Hi participen: Capgrossos Macers, Gegants 
de la Ciutat, Gegants del Carrer Jaume I de 
Lleida, Gegants de València, Gegants de 
Salou, Gegant de Perpinyà, Ball de Galeres 
de Reus, Xarop de Canya i s’Estol del Rei 
en Jaume d’Alcúdia, entre altres.

16.30-19.30 h Tallers i carrusel infantil

17-21 h Aparador d’artistes

18.30-19.30 h Quito, ciutat convidada: 
ballada intercontinental
Mostra de balls amb la participació de 
l’Esbart Català de Dansaires.

19.30-20.30 h Quito, ciutat convidada: 
concert de Tomback (percussió). 

20.30 h Espectacle de gran format, 
de la companyia Close-Act: Pi Leau 
Més informació, a la pàgina 25.

Platges
9.30-18 h Festa del Vòlei a la platja 
Platja de la Nova Icària
25 pistes, destinades a partits 4 x 4 oberts 
a tothom, classes populars de vòlei platja i 
demostracions de futvòlei. 

11-13 h Trofeu Internacional Ciutat de 
Barcelona de Tennis Platja. Moll de la 
Marina (al costat del Port Olímpic)

Aquesta espectacular competició és la 
segona prova del Circuit Internacional de 
Tennis Platja, integrada dins de les proves 
de la Federació Internacional de Tennis.

22.30 h XI Festival Pirotècnic 
Internacional de Barcelona: Pirotecnia 
Tiscornia (Uruguai). Platja de la 
Barceloneta (Espigó del Gas)
Més informació, a la pàgina 39.

Parc de la Ciutadella
11-1 h El Sol a totes les cultures, al parc 
de la Ciutadella
Amb tallers i espais per als més petits, 
l’espai gastronòmic i el mural de Bollywood 
del Festival Àsia, el festival Hamaka Chill 
Out, espectacles de companyies i artistes 
com SolarSon, Cie. Babylone, Fratelli 
Fiasco, Hortmuga Teatroa, Plunge!Boom!, 
Carlos Michelena... 

11-14.30 h Marxa Elèctrica
Concentració i recorregut de cotxes 
elèctrics. Ho organitza: Fundació Terra.

21 h Cinema a la fresca: 
Tu vida en 65 minutos
Una història sobre l’amistat, l’amor i la 
mort basada en l’obra de teatre homònima 
d’Albert Espinosa. Dirigida per Maria 
Ripoll, Espanya, 2006.

23 h Cinema a la fresca: 
El corazón de la tierra  
A partir del moment en què l’explotació 
de mines de Río Tinto a Huelva, són 
comprades pels anglesos, esclata el 
confl icte... Dirigida per Antonio Cuadri, 
Espanya - Regne Unit, 2007.
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Clot/Meridiana
(Av. de la Meridiana 
amb Consell de Cent)

EL PAÍS BASC, A LA MERCÈ
11 h Obertura del Mercat d’artesania 
tradicional i gastronòmica
11 h Projecció del vídeo EH La mirada 
màgica. Amb la col·laboració d’EITB.
11 h Cercaviles, amb el grup Orritz-Iskidi 
(Irurtzun, País Basc)
Amb personatges mitològics del País Basc 
i els joaldunak.
11.30 h Cercaviles, amb el grup 
Karramarro
12 h Herri Kirolak (demostració d’esports 
bascos)
13 h Degustació de broquetes. 
Txosna de l’Euskal Etxea.
13.30 h Actuació del grup de danses 
tradicionals basques Orritz-Iskidi 
14.30 h Dinar popular
El cuiner basc Karlos Ibarrondo farà un 
rostit de vedella espectacular. 

18 h Batukada pel barri, amb el grup 
Mandukac
19 h Tabalers. Diables del Clot
20 h Dijous Paella 
(Barcelona, rumba catalana).
21.30 h Oreka Tx 
(País Basc, folk amb txalaparta).

Parc del Clot
Tot el dia Trofeu Internacional Ciutat de 
Barcelona de Patinatge Freestyle
Prova puntuable per a la Copa del Món 
de Patinatge Street. 
9.30 h Entrenament Speed Slalom 
masculí
10 h Time Trials masculí
11.30 h KO masculí
15.30 h Entrenament Freestyle Slalom 
femení
16 h Freestyle Slalom femení
17.30 h High Jump
18.30 h Slides
19.30 h Resultats del campionat 
i lliurament de trofeus
20 h Trofeu de la Copa del Món 

Sant Andreu / 
Fabra i Coats
11-23.30 h Fabra i Coats, Dansa i Creació
Durant tot el dia, a la Fabra i Coats hi 
haurà múltiples espectacles plantejats sota 
el signe del risc i de la innovació, però 
per a tots els públics. Hi actuen artistes 
com Wanted Posse, Electric Circus, Klever 
Vieira, la Compagnie Albedo, Monique 
Schnyder... 

Diumenge 21 s’afegeix a la programació la 
companyia Electric Circus (12.30 i 19.30 h)
amb l’espectacle Dirk Le Clochard. 

Repetim?
La programació diürna del parc de 
la Ciutadella s’ha concebut com un 
gran espectacle d’espectacles que es 
repetirà, amb lleugeres variacions, 
el dissabte 20 i el diumenge 21. 
Trobareu més informació sobre la 
programació a la pàgina 72 i també 
en els programes que es repartiran 
al parc mateix. Tingueu present que 
el diumenge 21 no hi haurà concerts 
nocturns al parc.  
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diumenge 21
Trapu Zaharra, que dissabte escenifi cava 
El pisito, presenta l’espectacle Visa Vis, 
i la cia. Mar Gómez presenta diferents 
coreografi es, Habra Kadabra i Se hace 
camino al andar D’altra banda, l’aparador 
d’artistes es desplaça diumenge al Moll 
de Barcelona. 

Tot el dia Restaurant italià Buitoni

saT! SANT ANDREU TEATRE
18.30 h Cinema equatorià: Qué tan lejos 
Sant Andreu Teatre (Neopàtria, 54). Un 
viatge singular en el qual les protagonistes 
aprendran tant l’una de l’altra com dels 
país que les envolta i, sobretot, de si 
mateixes. Dirigida per Tania Hermida. 
Equador, 2006

22 h Sessió DJ Red Bull Music Academy
 

Castell de Montjuïc 
11-21.30 h El Castell del Circ 
El castell de Montjuïc s’omplirà d’activitats 
per passar-hi tot el dia. La programació 
inclou espectacles i tallers de tota mena 
de companyies: Équipe B, Zygomat’hic, 
Azulkillas, Cikaros&TinCanCompant, 
Max et Maurice, Manolo Carambolas...

Plaça de Rius i Taulet
12 h Concert de Dani Molina Quartet
Una posada en escena que combina els 
temes estàndards més coneguts amb 
les composicions pròpies creades pels 
membres del grup. 
13 h Andreu Zaragoza Quartet
Postbop contemporani amb altes dosis 
d’interacció entre els integrants d’aquest 
destacat quartet. Molta complicitat amb el 
públic. Aquests dos concerts formen part 
del 18è Festival l’Hora del Jazz - Memorial 
Tete Montoliu.

Apolo 
(BAM) - SALA APOLO
20.45 h Anika Sade (Barcelona, electrònica)
Projecte de dos artistes barcelonins (Fede 
Zarza i Fede Weiss) per gaudir d’un rock 
electrònic i ballable.

22 h The Whip 
(Anglaterra, indie-electrònica)
Una mescla de pop i electrònica amb 
resultats sorprenentment addictius.  

Montjuïc, 
instruccions d’ús
Igual com passa en altres espais, 
també es repeteix diumenge 21 la pro-
gramació de dissabte 20. Consulteu-ne 
tota la informació i els horaris a la pà-
gina 78.  Recordeu que tots dos dies, 
es podrà accedir a les activitats del 
Castell amb un servei de bus especial. 
Funcionarà d’11 a 23 h.  

Què hi haurà 
a Sant Andreu?

La programació de la Fabra i Coats, carrer del 
Segre i plaça de Can Fabra per al dissabte 20, 
es repeteix el diumenge 21 amb poques modi-
fi cacions. Trobareu més informació i horaris de 
tots els espectacles a la pàgina 75. 
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(BAM) - APOLO [2] 
20.30 h Marcel Cranc 
(Mallorca, nova cançò mallorquina)
Experimentador sonor d’orígens i accent 
baleàrics. Presentarà el seu nou disc Ara 
que combina guitarres i violoncels amb 
pinzellades d’electrònica i una mirada vers 
la chanson.

21.45 h Alela Diane 
(Califòrnia, folk/americana)
Temes com la naturalesa o els records 
d’infància seran abordats pel delicat folk 
d’aquesta jove, acompanyada amb una 
guitarra acústica per presentar el seu 
primer disc: The Pirate’s Gospel.

Espai Movistar
(Pascual i Vila, 2)

(BAM)
19.30 h The Last 3 Lines 
(Barcelona, indie-pop-rock)
20.30 h Sharko (Bèlgica, pop/indie rock)
Pop elaborat amb presència electrònica i 
voluntat transcendent.
21.45 h Sahara Hotnights (Suècia, pop rock)
Quartet femení de rock intens i assequible, 
arribat del nord de Suècia.
23 h Teenage Fanclub  
(Escòcia, indie rock/power pop)
Power pop vibrant, perfecte per oblidar 
la fi  de l’estiu amb un somriure.

Pla d’Allada Vermell
FESTIVAL POPULART 
DE TITELLES AL CARRER
12-21 h Fira de titellaires, fi ra d’artesans, 
mostra de pintors i tallers d’artesania per 
a nens a càrrec de l’Associació de Joves 
Artesans d’Allada-Vermell

13 h Núria Mestres: La Quimeta i els seus 
amics
17 h Daniel Raffel: La cabana de Pépé
18 h Cia. Tatoina: Cantant sota el mar
20 h Daniel Raffel: La cabana de Pépé
20 h Las Hermanas Trapp: Al carrer

Parc Central 
de Nou Barris
11.30-14.30 h Concurs Mercè a Banda 
Les millors bandes de carrer ompliran el 
Parc Central de música i gresca!

Plaça de la Mercè
17 h Processó de la Mercè
Amb la participació de la Banda de la 
Guàrdia Urbana a peu i a cavall.
Recorregut: pl. de la Mercè, Ample, Avinyó, 
Ferran, pl. de Sant Jaume, Bisbe, av. de la 
Catedral (parada programada), Bisbe, 
pl. de Sant Jaume, Ciutat, Regomir, Ample, 
pl. de la Mercè, Basílica de la Mercè. 
Ho organitza: Germandat de la Mare de 
Déu de la Mercè.

Altres espais
9 h Cursa de la Mercè. Av. de Rius 
i Taulet (Montjuïc). Per participar a la 
Cursa de la Mercè és obligatori inscriure-
s’hi prèviament. Més informació, a la 
pàgina 46.

11-15 h Roller disco. Parc del Fòrum

11-21 h Quiosc-Cat. Jardinets de Gràcia
Dedicat a les revistes en català.
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11.30 h XXIII Trepitjada de raïm
Barri Plus Ultra (La Marina). En el marc 
de la Festa Major d’aquest barri, que se 
celebra del 19 al 21 de setembre

12 h Un dinar de Festa Major. Biblioteca 
Ignasi Iglésias-Can Fabra (Segre, 24-32)
Activitat infantil a partir de 6 anys.

12 h Vine a conèixer el petit Orpheus 
Museu de la Música.

12-19.30 h Tallers familiars i sessions 
especials del planetari. Plaça de la Ciència 
(CosmoCaixa). Consulten la pàgina 79.

12.30 h Espectacle infantil d’Oriol Bargalló 
Presentat per la revista Cavall Fort.

20-24 h Mecal Air. Jardins del Doctor 
Fleming. Projecció de curtmetratges.

22.30 h 21è aniversari del Harlem Jazz 
Club: concert de Hot Jazz Jam Session 
(gipsy jazz). Harlem Jazz Club (Comtessa 
de Sobradiel, 8)

dilluns 22

Plaça de Sant Jaume 
20.45 h Espectacle de projeccions: Miratges
A la façana de l’Ajuntament 
Més informació, a la pàgina 37. 
Passis: 21.15-21.30 h / 22-22.15 h 

Sala Bikini
(BAM)
20.30 h Funking Chaos (Barcelona, disco/
funk/rock/experimental). Una mescla 
de funk, música disco, pop rock i r&b, 
que ells defi neixen com emotional funk i 
mestissatge no llatí.
22 h Jamie Woon (Anglaterra, soul-funk)
22.45 h José James (EUA, jazz/soul)
José James presenta el seu primer treball: 
Dreamer, una combinació de jazz vocal, 
soul, drum’n’bass i spoken word.

Altres espais
11-21 h Quiosc-Cat. Jardinets de Gràcia
Dedicat a les revistes en català.

18 h Un dinar de Festa Major. Biblioteca 
Sant Antoni (Comte Borrell, 44-46)
Activitat infantil a partir de 6 anys.

18-22 h Mostra d’Associacions
Botiga de la Mostra. Plaça de Catalunya. 

18-22 h 28a Mostra de Vins i Caves de 
Catalunya. (INCAVI). Moll de la Fusta. 

19 h Inaguració de l’exposició “Equador a 
Barcelona”. Museu Etnològic de Barcelona

20-24 h Mecal Air. Jardins del Doctor 
Fleming. Projecció de curtmetratges a 
l’aire lliure. S’hi instal·laran hamaques per 
al públic. 

diumenge 21
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dimarts 23
Plaça de Sant Jaume 
18 h Ballada de sardanes, amb la Cobla 
la Principal de la Bisbal 

20.45 h Espectacle de projeccions: Miratges
Més informació, a la pàgina 37. 
Passis: 21.15-21.30 h / 22-22.15 h 

22.30 h Final de la Xambanga de Gegants

23 h La Carrau 
(Terrassa, pop/música tradicional).
Un dels màxims exponents de la música 
d’arrel feta al nostre país amb una 
trajectòria consolidada com ho demostren 
les gires i els concerts al costat de Manu 
Chao, Els Pets o Obrint Pas.

00.30 h Orquestra La Principal de la 
Bisbal (La Bisbal d’Empordà, orquestra 
de ball). Ball del fanalet.
Una històrica cobla orquestra, amb una 
doble vessant simfònica i popular, que 
enguany celebra el seu centenari!

Avinguda 
de la Catedral

22.30 h Minyeshu 
(Etiòpia, ritmes africans/reggae)
Una cantant i ballarina que sap copsar 
la diversitat de la cultura musical etíop, 
acompanyada per la banda Chewata.

24 h Seaun Kuti & Egipt 80 
(Nigèria, afrobeat/jazz/hip-hop)
Aquest activista pels drets humans 
de l’Àfrica i pioner de l’afrobeat ens 
presenta el seu primer disc, Many Things, 
acompanyat d’Egypt 80, la llegendària 
banda de Fela.

Plaça del Rei 
(BAM)
22.30 h Russian Red (Madrid, folk)
Aquesta jove, però ja sòlida promesa de 
l’indie estatal debuta amb I love your 
glasses, d’un estil folk intimista carregat 
de sensibilitat.
24 h American Music Club (EUA, rock)
Mítica banda del polifacètic músic Mark 
Eitzel.

Plaça Reial
(BAM)
20.45 h Pumuky (Tenerife, pop)
Pop refi nat i introspectiu, amb marca 
independent, que ha causat sensació.
21.35 h The Secret Society 
(Madrid, folk/rock)
Amb un folk proper a cantautors nord-
americans com Will Johnson, aquest 
membre de la reconeguda banda Grande-
Marlaska es presenta amb un disc nou.
22.25 h David Bazan 
(EUA, rock alternatiu/folk)
Considerat un dels 100 millors cantautors 
en vida per la revista Paste, debuta en 
solitari amb Fewer Moving Parts, una 
combinació de guitarres elèctriques 
i acústiques al servei d’una veu molt 
personal.
24 h The Long Winters (EUA, indie pop)
Una banda liderada per John Roderick que 
ha begut de col·laboracions de músics de 
grups tan consagrats com Built To Spill, 
The Posies o Death Cab For Cutie.

Amb la col·laboració de Discos Castelló.
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Plaça dels Àngels - 
MACBA
21.30 h Xambanga de Gegants
Aquesta cercavila és una autèntica 
bogeria: els geganters de la ciutat l’han 
convertida en una desfi lada gegantina 
de disfresses, amb música de batucada 
inclosa!
Recorregut: Montalegre, dels Àngels, 
Pintor Fortuny, la Rambla, Ferran, 
pl. de Sant Jaume i Ajuntament.

(BAM)
20.45 h La Brigada 
(Vilanova i la Geltrú, pop)
Nova proposta de pop melòdic i atrevit en 
català. 
22.15 h Nneka 
(Nigèria/Alemanya, hip-hop/soul/reggae)
Deixa’t sorprendre per la mirada moderna 
al soul anglès dels 90 i la naturalitat a 
l’hora de conjugar el hip-hop i el funk 
d’aquesta nigeriana establerta a Alemanya. 
23.45 h Ed Motta (Brasil, jazz/bossa nova)
Encarrilat pels camins del jazz, el soul, la 
música popular del Brasil, els musicals de 
Broadway i les bandes sonores per cinema, 
aquest músic brasiler té una nominació als 
Grammy llatins.

La Rambla
11-20.30 h Portes obertes a les 
exposicions de la Virreina: Centre de la 
Imatge. Palau de la Virreina (la Rambla, 99)

22.15 h Pas de la Xambanga de Gegants
Aquesta cercavila ve de la plaça dels 
Àngels i es dirigeix a la plaça de Sant 
Jaume (22.30 h).

Plaça de Catalunya 
18-22 h 13a Mostra d’Associacions 
Botiga de la Mostra. Carpa Amnistia 
Internacional: Exposició “Defensors. 
El testimoni obstinat”. 
Carpes de les federacions: activitats i tallers

18-20.30 h Semifi nal Sona 9 (Enderrock)
Triple concert amb els fi nalistes de la 8a 
edició del concurs Sona 9, una ocasió 
idònia per copsar la salut de la jove escena 
musical catalana!

20.45 h The Gruixut’s 
(Catalunya, punk rock/rockabilly)
Aquests guanyadors del concurs Sona 9 de 
l’any passat encarnen una generació nova 
de grups catalans sense por a endinsar-se 
en gèneres poc transitats fi ns ara per la 
llengua catalana.

21.45 h Gerard Quintana 
(Catalunya, cantautor)
Gerard Quintana presenta el seu 4t treball, 
Treu banya, una aproximació a les 
músiques del món, tot combinant estrofes 
combatives i poemes musicats.

23 h Nit Galàctica 
Sisa i amics
Sota el nom d’Acapulco All Stars, els 
mallorquins Antònia Font acompanyaran 
en Sisa presentant el seu nou disc Ni cap 
ni peus, homenatge a 40 anys de cançons 
que comptarà, entre altres convidats, amb 
el dub folk de La Troba Kung-Fú i el rock 
dels seus vells coneguts Melodrama. Com 
a fi  de festa Pascal Comelade i la seva 
banda acompanyen en Sisa interpretant 
algunes de les cançons més cèlebres del 
seu repertori.

dimarts 23
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Portal de la Pau 
10-14.30 h Jornada de portes obertes 
al Palau de la Mercè (Capitania General) 
Entrada pel passeig de Colom, 14.
Una ocasió única per poder visitar el 
claustre i les diferents estances d’aquest 
palau del segle XVII. Enguany s’hi podrà 
visitar l’exposició “Grup Militar d’Alta 
Muntanya: exploradors del segle XXI”. 

21-22 h Havaneres, amb Peix Fregit 
Amb cremat de Rom Pujol al fi nal de 
l’actuació.

(BAM)
22.30 h Meztuca 
(Barcelona, fl amenc/rumba/salsa)
Autodefi nits com “un grup de paiets 
nascut al barri de Gràcia de Barcelona”, 
combinen versions de grans mestres de 
la rumba catalana amb temes propis.
00.30 h Marditos Roedores + convidats 
(Barcelona, fusió/fl amenc/pop)
Un projecte de Joselito i el comandante 
Loperena, gestat a les fi les dels 
desapareguts Clandestinos i envoltats de 
bons amics: Raimundo Amador, Pepe Bao, 
Ojos de Brujo Murfi lla, El Barullo, Pau 
Donés, Ricardo Marín i Xumo.     

Parc de la Ciutadella
17.30-19 h Cie. Babylone: Ça tourne pas rond

17.30-18.15 h Fratelli Fiasco: Le Nain 

18 h Stef Vetters: Le Monde Inconnu du 
Seigneur Ottfriedt

19-19.15 h Fratelli Fiasco: Le Nain 

FESTIVAL ÀSIA 2008
12-1 h Cuines d’Àsia
L’espai gastronòmic del Festival Àsia vol 
ser un tast del menjar oriental i presentarà 
restauradors de l’Índia, Corea, Indonèsia, 
el Nepal, el Tibet i l’Iran. S’utilitzaran gots 
plats i coberts respectuosos amb el medi 
ambient.
12-1 h Mural gegant Bollywood
Shaikh Rehman, Ashok Prabhakar i 
Antonio Merinero dissenyen un impactant 
cartell de Bollywood a l’aire lliure. 
19-21 h Racó dels desitjos
19-1 h Instal·lació sonora Kobe-Bcn
L’enginyer i creador sonor Yoshihiro 
Kawasaki, i el grup d’investigació sobre la 
dimensió sonora de la vida social Ciudad 
Sonora, enllaçaran les ciutats de Kobe 
(Japó) i Barcelona a través dels sons de 
diferents llocs emblemàtics. 
19-19.30 h Sidi Goma. Cercavila.
19.30-20.30 h Rajastan Folk Group 
Es presentaran cinc tipus de danses 
diferents de la regió del Rajasthan, amb 
una extraordinària riquesa d’estils artístics, 
vestuari i acompanyament musical.
20.30-21 h Milòn Mèla. Cercavila.
Un vestuari impactant, màscares 
impressionants, arts marcials, percussió, 
vent, música, ball, moviments acrobàtics, 
malabars de foc... 
21.30-22.30 h Chak dee Punjabia 
Bhangra Group: A Bole Bole, a Shaba 
Shaba!
Deixa’t seduir per la màgia i el magnetisme 
vibrant del Bhangra, una dansa tradicional 
amb la qual els agricultors del Punjab 
expressaven el seu agraïment per la vida.
22.30-23 h Milòn Mèla. Cercavila
23.30-00.30 h Sidi Goma
Un espectacle basat en rituals i pregàries, 
que portarà a l’escenari la captivitat i el 
poder de l’herència afroíndia.
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dimarts 23
21 h Cinema asiàtic a la fresca: Taare 
Zameen Par
Una pel·lícula d’iniciació a les descobertes 
vitals narrada a través d’un curs escolar. 
Director: Aamir Khan. Índia. 2007 Projecció 
per cortesia d’ImagineIndia’08. VOSC.
24h Cinema asiàtic a la fresca: With a Girl 
of Black Soil
Una nena veu com tot al seu voltant 
s’ensorra quan el seu pare és acomiadat 
de la mina on treballa. Director: Jeon 
Soo-Il. Corea del Sud, 2007. Projecció per 
cortesia de Jeon Soo-il. VOSC.

Parc del Fòrum
ESCENARI DE LA CADENA 100
22-2.30 h
Miquel Abras (la Bisbal d’Empordà, rock)
La Guardia (Granada, pop/country/rock)
La Unión (Madrid, pop-rock)

ESCENARI MTV
23-3.30 h MAXIMA OUTDOOR SESSION 
Amb un lifeshow de Rebecca Brown 
(Real Things) i els DJ Xavi Alfaro, Oscar 
Aparicio, José A. M., Oriol Farré i els DJ 
de Màxima Cadena: Dani Moreno (El Gallo 
Máximo) i Oriol Carrió.

ESCENARI ELECTRO(BAM)
00.30 h Cauto 
(Banyoles/Catalunya, dubstep)
1.30 h Desto (Finlàndia, dubstep) 
Red Bull Music Academy 
2.30 h Subeena (Itàlia, dubstep)
Red Bull Music Academy
3.30 h Appleblim (Anglaterra, dubstep) 
Red Bull Music Academy

Pg. de Lluís Companys
21 h Barcelona Big Latin Band
(Barcelona, latin-jazz)
22.45 h La Sucursal S.A. 
(Barcelona-Colòmbia, salsa)
00.30-2 h Quito, ciutat convidada: Jaime 
Enrique Aymara (Equador, techno-cumbia)

Zoo de Barcelona
18 h Gossos i Enderrock - 15 anys 
Entrada per invitació (tel. 93 237 08 05 
o www.enderrock.com). Lliurament del disc 
d’or i actuació acústica.
Ho organitza: Enderrock i Música Global 
amb el suport del Zoo de Barcelona.

Altres espais 
11-21 h BART’08. I Saló d’Art de 
Barcelona. Amb el suport del Gremi 
de Galeristes de Catalunya i TV3 (Saló 
Comilles de les Drassanes de Barcelona). 
Preu de l’entrada: 3 €

18 h Un dinar de Festa Major. Biblioteca 
de Nou Barris (Albert Einstein, 2-4). 
Activitat infantil a partir de 6 anys. 

18-22 h 28a Mostra de Vins i Caves de 
Catalunya. INCAVI. Moll de la Fusta

20-24 h Mecal Air 
Jardins del Doctor Fleming
Projecció de curtmetratges a l’aire lliure. 
S’hi instal·laran hamaques per al públic. 

23.30 h 21è anversari del Harlem Jazz 
Club: concert de Fouad Al-Hayan (rai) 
Harlem Jazz Club (Comtessa de Sobradiel, 8)
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dimecres 24
Plaça de Sant Jaume 
9.15 h Final de les Matinades de Grallers 

10.20 h Final de la Galejada de Trabucaires

11 h Matí de Gegants: mostra de balls 
Després dels balls, els nans i els gegants 
participants faran una cercavila (12 h) amb 
el recorregut següent: pl. de Sant Jaume, 
Ferran, la Rambla, Bonsuccés, Elisabets, 
Montalegre, Pati Maning. 

12.15 h Arribada del Seguici d’Autoritats. 
Balls de l’Àliga i dels Gegants de la Ciutat
Posteriorment, les bèsties i els gegants 
del Seguici Popular marxaran en cercavila 
i faran el recorregut següent: Ajuntament, 
pl. de Sant Miquel, Ferran, la Rambla, 
Palau de la Virreina.

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

18.45 h Pas de la Cavalcada de la Mercè
A la plaça es farà un autèntic passadís 
d’honor per a la gran cercavila de la Festa 
Major! Ve de la plaça de la Universitat (18 h) 
i va a l’avinguda de la Catedral (19.30 h).

21 h Concert Extraordinari de Carilló. Palau 
de la Generalitat 
Programa: Força i subtilesa. A. Dvorak, 
A. Meulemans, L. Van Beethoven 
i P. Takahashi.

Avinguda
de la Catedral
10 h Sortida de la Galejada de Trabucaire
Hi participen: Trabucaires d’en Perot 
Rocaguinarda, de Sant Andreu i de Gràcia.
Cercavila amb el recorregut següent: 
av. de la Catedral, pl. Nova, Bisbe, 
pl. de Sant Jaume.

12.30 h Grup de Folk. Què fas, polissó? 
Homenatge a Xesco Boix
L’any 1968, el Grup de Folk va aplegar 
vora deu mil persones al parc de la 
Ciutadella, en un concert efervescent 
en què la cançó popular es va convertir en 
camí de llibertat. Quaranta anys després, 
aquell grup de cantants es torna a reunir 
per recordar aquell concert i homenatjar 
una de les fi gures principals d’aquell 
moviment, en Xesco Boix.
Hi actuen: Jaume Arnella, Montse 
Domènech, Eduard Estivill, Isidor Marí, 
Jordi Pujol, Jordi Roure, Montse Soler 
i Oriol Tramvia, acompanyats de Toni 
Hernández, Jaime de Burgos, Carlos 
Duque, Dani Ortín i Joan-Eloi Vila.

19.30 h Final de la Cavalcada de la Mercè 
i Ball de Gegants

Plaça dels Àngels
10-15 h Tallers familiars al MACBA 
Pl. dels Àngels, 1
Més informació sobre el taller, a la pàgina 67.

Seguiu la Diada Castellera a Barce-
lona TV! I per cert..., a la mateixa 
hora, al parc de la Ciutadella, podreu 
veure els govindes, o el que és el 
mateix, els castells humans tal com 
s’aixequen a l’Índia!



98

Plaça del Rei 
18 h Concert Coral
Federació Catalana d’Entitats Corals.

Plaça de Catalunya 
11-20 h 13a Mostra d’Associacions 
La Botiga de la Mostra. Carpa Amnistia 
Internacional: Exposició “Defensors. 
El testimoni obstinat”. 
Carpes de les federacions: activitats 
i tallers

11-14 h Aparador d’artistes 
Espectacle itinerant que cada dia de la 
Festa Major incidirà en un barri diferent. 
Presentarà un combinat d’actuacions 
de diversos artistes locals seleccionats, 
amb espectacles de 15 minuts. 

12 h Espectacle itinerant de Steff Vetters 
(Bèlgica): Le Monde Inconnu du Seigneur 
Ottfriedt

12-13 h Espectacle de Trapu Zaharra 
(País Basc): Visa Vis

13-14.30 h Always Drinking Marching 
Band 
Banda guanyadora del Mercè a Banda 
2007

17-20 h Aparador d’artistes

17 h Espectacle itinerant de Steff Vetters 
(Bèlgica): Le Monde Inconnu du Seigneur 
Ottfriedt 

La Rambla
 
11-20.30 h Portes obertes a les 
exposicions de La Virreina. Centre de la 
Imatge 
Fins al 25 d’octubre: “FotoMercè 2007. 
La Mercè no té títol”, d’Albert Bertran. 
Espai Xavier Miserachs. Fins al 28 de 
setembre: “Espots electorals”. Espai 2.

12 h Desfi lada de la Banda del Col·legi 
Pare Manyanet
Palau de la Virreina-Plaça Reial.

12.15 h Pas de la Passada de Nans 
i de Gegants. En direcció al Pati Manning.

Un gran espectacle 
d’espectacles
L’aparador d’artistes és un muntatge 
autoitinerant que anirà acompanyat 
d’un sofi sticat “tecnomòbil” (un enginy 
amb rodes que porta un equip de so 
complet). Això és tot el que es necessita 
per engegar aquesta pluja d’espectacles 
en la qual participen les companyies i 
els artistes següents: Marcelo González 
(MarceloPuntoMime), Dan Dut Poemes 
(La recerca de la idea), Los Brodas 
(D2N2), Ballaswing Dance Company 
(Lindy Hop Jamboree), Stefano Laboni 
i Claudio Levati (Kobito Show), Circo La 
Raspa (Gio-gio Gregorio i Torri di Chous), 
Xavi Serrat (Propera parada), Bebeto 
Cidra Cia. de Dansa (Petites parts de 
Solochelobach) Compañía de Marionetas 
Herta Frankel (Pallassos de fusta: 
fragments) i Des Garbo (Kal ko kal).

dimecres 24
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13 h Arribada del Seguici Popular de 
Barcelona. Palau de la Virreina

18.15 h Pas de la Cavalcada de la Mercè
En direcció a la plaça de Sant Jaume 
(18.30 h) i l’av. de la Catedral (19.30 h).

Portal de la Pau
11-14 i 16-19 h Jornada de portes 
obertes: “Vine a conèixer el teu port des 
del mar”
Sortida en golondrina en aigües del Port, 
per conèixer la seva història. Cada mitja 
hora. Les entrades es repartiran des d’una 
hora abans al Portal de la Pau, i fi ns que 
se n’exhaureixin les existències.  

11-14 i 16-19 h El joc del port: Barcelona 
Port Race  
Voleu formar part d’una fl ota de vaixells? 
Hi haurà diferents proves: aprendreu a fer 
d’estibadors, de pescadors, de navegants!

10-14.30 h Jornada de portes obertes 
al Palau de la Mercè (Capitania General) 
Entrada pel passeig de Colom, 14
Una ocasió única per poder visitar el 
claustre i les diferents estances d’aquest 
palau del segle XVII. Enguany s’hi podrà 
visitar l’exposició “Grup Militar d’Alta 
Muntanya: Exploradors del segle XVI”. 

19.30 h Concert de la Banda Municipal 
de Barcelona 

Parc de la Ciutadella
11-20 h Espai de 0-3 anys
11.30-19 h Cie. Babylone: Ça tourne 
pas rond
12-12.45 h i 13-13.45 h Contacontes 
El lleó i el ratolí agraït. Museu de Ciències 
Naturals.
12-20.15 h Fratelli Fiasco: Le Nain
Passis: 12-12.45 h / 13.30-14.15 h /
18-18.45 h / 19.30-20.15 h

FESTIVAL ÀSIA 2008
11-19.30 h Contes a la carpa
11-20 h Tallers al passeig dels Til·lers
11-21 h Racó dels Desitjos
11-1 h Instal·lació sonora Kobe-BCN
11-1 h Mural gegant Bollywood
12-1 h Cuines d’Àsia. S’utilitzaran gots 
plats i coberts respectuosos amb el medi 
ambient.
11-12 h Sohini Moksha: El somni de Maya
Cinc ballarines recreen la mitologia i la 
màgia de l’Índia a través de les danses 
sagrades dels temples. Una princesa 
escapa del seu castell i pel camí troba 
unes estàtues que l’adormiran i faran 
que viatgi per la mitologia hindú.
12-12.30 h Sidi Goma. Cercavila.
12.30-13 h Govindes
Es poden considerar com els “castellers de 
l’Índia”. Aquestes construccions humanes, 
d’entre cinc i vuit pisos, s’aixequen només 
una vegada a l’any, per la festa d’aniversari 
del déu Krishna.
12.30-13.30 h Rajastan Folk Group
12-14 h Volada de 500 estels de Jaipur 
al passeig de Lluís Companys.
Diuen que a Jaipur el cel està sempre 
ple dels estels que fan volar els infants. 
A la Ciutadella passarà el mateix... 
13.30-14 h Milòn Mèla. Cercavila.
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14-14.30 h Noe Tawara 
Aquesta joveníssima ballarina oferirà una 
exhibició de jiuta-mai i dues actuacions: 
d’una banda, una dansa tradicional 
intimista, elegant i exclusivament 
femenina; de l’altra, la fusió entre aquests 
conceptes i la dansa contemporània. 
14-15 h Milòn Mèla
16-16.30 h Lleons xinesos. Cercavila
Dos lleons vinguts de la Xina. Un de jove, 
amb menys color i barba espessa, llarga; 
un de vell, de colors vius i barba blanca...  
16.30-17 h Sharmini Tharmartnam
Fusió de danses i sons de l’Índia 
i d’Espanya. Una demostració de les 
connexions espontànies que s’estableixen 
entre totes dues cultures. 
17-18 h Chak dee Punjabia Bhangra 
Group
18-18.30 h Milòn Mèla. Cercavila
18.30-19 h Noe Tawara
18.30-19.30 h Castellers de Catalunya 
i Govindes
19.30-20 h Lleons xinesos
20-20.30 h Sharmini Tharmartnam
20-21 h Sohini Moksha
21-21.30 h Rajastan Folk Group
21.30-22.30 h Sidi Goma
23-24 h Milòn Mèla
21 h Cinema asiàtic a la fresca: 
Life in a Metro
Sis vides s’encreuen a l’interior del metro 
de Mumbai. Una representació del cinema 
independent de l’Índia. Director: Anurag 
Basu. Índia, 2006. Projecció per cortesia 
d’ImagineIndia’08. VOSC.
24 h Cinema asiàtic a la fresca:
Courthouse on the Horseback
El jutge Feng inicia el seu últim viatge, 
a cavall, impartint justícia pels llocs 
més recòndits de la Xina. Un fi lm sobre 
les dualitats entre la Xina moderna i la 
tradicional. Director: Liu Jie. Xina, 2006. 
Projecció per cortesia de Karma Films. 
VOSC.

Pla d’Allada Vermell
FESTIVAL POPULART DE TITELLES 
AL CARRER
12-21 h Fira de titellaires, fi ra d’artesans, 
mostra de pintors i tallers d’artesania per 
a nens a càrrec de l’Associació de Joves 
Artesans d’Allada Vermell
12 h Las Hermanas Trapp: Al carrer
13 h Teatro Arbolè: Les aventures de 
Pelegrín
16 h Las Hermanas Trapp: Al carrer
18 h Titelles Guinyol Didó: Cercavila 
de Festa Major i El botí de Martinet

Platges
10.30 h Activitats esportives a la platja 
Platja de la Nova Icària
Una jornada festiva per a tota la família. 
A més de les activitats esportives, hi haurà 
activitats populars com una festa infantil 
i una arrossada popular. 

Plaça 
de la Universitat
18 h Cavalcada de la Mercè 
Possiblement, la cercavila més gran de 
totes les que es fan a Catalunya. Enguany 
estarà dedicada a l’Any Europeu del Diàleg 
Intercultural, a través de les simbologies 
dels colors. 
Ordre de la Cavalcada: 
1. Apoteosi de les estacions i els colors 
(gegants, capgrossos i altres grups que 
simbolitzen la celebració dels solsticis 
i dels equinoccis, i les estacions de l’any).
2. Els colors del treball: amb símbols de 
la diversitat d’ofi cis.
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3. Els colors de les arts: amb gegants 
i capgrossos que representen artistes 
importants i elements de la cultura festiva.
4. Els colors de les llegendes i els rituals: 
amb representants de l’univers fantàstic 
i les històries antigues, tal com han arribat 
fi ns als nostres dies.
5. Els colors de la història: representant 
antics reis i senyors de pobles d’arreu: 
romans, perses, catalans, assiris, jueus, 
àrabs... 
6. Els colors de Barcelona, una terra 
d’acollida: serà el bloc de cloenda. 
En un món global fet de tots els colors, 
hi ha ciutats que es converteixen en punt 
de referència, en terra d’acollida. Llocs 
que poden esdevenir llavor d’una nova pau 
mundial. Barcelona, catalana i universal, 
és protagonista d’aquest bloc ple de 
capgrossos que converteixen els colors 
del món en bandera de totes les cultures. 
Recorregut: pl. de la Universitat, Pelai, 
la Rambla, Ferran, pl. de Sant Jaume 
(18.45 h), Jaume I, Via Laietana, 
av. de la Catedral (19.30 h).

Avinguda de la Reina 
Maria Cristina 
22 h Piromusical de la Mercè’08: 
25 anys de TV3 i Catalunya Ràdio
Allí mateix es repartiran bengales per 
construir la tradicional catifa d’espurnes. 
Estigueu atents al senyal!
Més informació sobre l’espectacle 
a la pàgina 40. 

Plaça i basílica 
de la Mercè
8 h Inici de les Matinades de Grallers
Els participants faran circuits lliures 
pel barri Gòtic i es reuniran de nou a 
la pl. de Sant Jaume (9.15 h).

10.30 h Missa Concelebrada (basílica)

12 h Sortida del Seguici d’Autoritats 
Els castellers saludaran les autoritats 
amb els pilars protocol·laris. Seguidament, 
comença una cercavila amb tot el Seguici 
Popular de Barcelona.
Recorregut: pl. de la Mercè, Ample, 
Regomir, Ciutat, pl. de Sant Jaume 
(12.15 h, ball de l’Àliga i dels Gegants 
de la Ciutat).

19 h Ballada de Sardanes, amb la cobla 
Ciutat de Girona
Hi organitza: Agrupació Cultural Folklòrica 
Barcelona.

21 h Concert de la Cobla Sant Jordi - 
Ciutat de Barcelona

Piromusical, 
anada i tornarda
Per facilitar l’accés al Piromusical, 
es reforçarà el servei de les línies de 
metro 1 i 3. A més, hi haurà una línia 
de bus especial que anirà de la plaça 
d’Espanya a la plaça dels Països 
Catalans, de 22.30 a 24 h. 
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dimecres 24
Museu Picasso
20.30 h Concert de Toti Soler: Vida 
Secreta. Montcada, 15-23
Un dels músics indispensables per a 
qui vulgui entendre la música catalana 
contemporània. Format en la música 
clàssica, va créixer en el pop i rock 
progressiu, va descobrir el fl amenc, 
va caminar al costat de l’Ovidi Montllor... 
El concert és gratuït, però cal reservar 
entrada a www.museupicasso.bcn.cat

Jornada de portes 
obertes a diferents 
equipaments de la 
ciutat
10-20 h CaixaForum. Av. del Marquès 
de Comillas, 6-8. Exposicions: “Entre el 
sagrat i el profà. El Renaixement a Prato”, 
“Alphonse Mucha (1860-1939). Seducció, 
modernitat i utopia”, “L’escola Yi. Trenta 
anys d’art abstracte xinès” i “Maternitats. 
Fotografi es de Bru Rovira”. 

11-19 h Casa Amatller. Pg. de Gràcia, 41
Amb xocolatada i tallers infantils.

11-20 h CCCB. Montalegre, 5
Portes obertes a l’exposició “J. G. Ballard. 
Autòpsia del nou mil·lenni”.

11-15 h Centre d’Interpretació del Park 
Güell. MuhBa. Pavelló de Consergeria del 
Parc.

11-14 h Centre d’Interpretació Històrica 
Refugi 307. MuhBa. Nou de la Rambla, 169

11-15 h Centre d’Interpretació del Call 
MuhBa. Placeta de Manuel Ribé, s/n

10-20 h Conjunt Monumental de la Plaça 
de Rei. MuhBa

10-19 h Fundació Joan Miró. Parc de 
Montjuïc

10-19 h Jardí Botànic. Dr. Font i Quer, s/n
Inclou l’exposició “Fibres vegetals. 
Les plantes ens ajuden a viure”.

12-20 h La Capella. Hospital, 56
Exposició “Generació 2008. Premis i 
Beques Caja Madrid”.

10-15 h Monestir de Pedralbes. MuhBa 
Baixada del Monestir, 9

10-15 h Museu de Ceràmica. Diagonal, 686
Inclou l’exposició temporal “Santi Moix. 
Del fang a l’escultura”.

10-14.30 h Museu d’Història de 
Catalunya. Pau Vila, 3. Inclou l’exposició 
“Palau de Justícia. 100 anys”.

10-20 h Museu de Ciències Naturals
A més de la visita a la col·lecció 
permanent, a les 12 h i a les 13 h es farà 
la representació teatralitzada d’una faula 
d’Esop, El lleó i el ratolí agraït (per a 
infants a partir de 3 anys). 

10-19 h Museu Frederic Marès
Inclou l’exposició permanent i la temporal 
“Porte-bouquets. Insòlites joies de la 
col·lecció Kenber”.

10-20 h Museu Marítim de Barcelona 
Av. de les Drassanes, s/n. Podreu visitar 
l’exposició permanent i les mostres 
“Fent museus, fent país” i “Reciprocities.
5a Bienal Europea del Paisatge”. 

10-14.30 h Museu Olímpic i de l’Esport 
Av. de l’Estadi, 60

10-20 h Museu Picasso. Montacada, 15-23
A les 20.30 h, concert de Toti Soler: La Vida 
Secreta.
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9.30-19 h Museu d’Arqueologia de 
Catalunya. Pg. de Santa Madrona, 39-41
Inclou l’exposició permanent i la temporal 
“Àfriques”.

10-14.30 h Museu Nacional d’Art de 
Catalunya. Palau Nacional, parc de 
Montjuïc

10-14 h Museu-Casa Verdaguer. MuhBa 
Ctra. de l’Església, 104 (Vil·la Joana, 
Vallvidrera)

10-19 h Pailebot Santa Eulàlia. 
Ancorat al Moll de la Fusta. 

Tot el dia Poble Espanyol
Celebra també la seva Festa Major amb tota 
mena d’activitats a l’interior del recinte. 

Altres espais
9.30 h 39a edició del Trofeu Festes de la 
Mercè de Natació i Waterpolo: semifi nals 
de waterpolo. Piscina Banys de Sant 
Sebastià. Organitzat pel Club Natació 
Atlètic Barceloneta. 

12-20 h 28a Mostra de Vins i Caves 
de Catalunya. INCAVI. Moll de la Fusta

18.30-21 h Sardinada popular i havaneres 
amb Barca de Mitjana. Moll de Pescadors. 
A canvi d’un euro podreu degustar una 
sardina en companyia de qui l’hagi pescada

20-24 h Mecal Air. Jardins del Doctor 
Fleming. Projecció de curtmetratges. 

22.30 h 21è aniversari del Harlem Jazz 
Club: concert de Sylvia Patricia (música 
brasilera). Harlem Jazz Club (Comtessa 
de Sobradiel, 8)

11-21 h Quiosc-cat. Jardinets de Gràcia.

11-21 h BART’08. I Salò d’Art de 
Barcelona. Jornada de portes obertes. Saló 
Comillas de les Drassanes de Barcelona.

dijous 25
MACBA
21.30 h Premis Qwerty
Barcelona TV organitza la segona edició 
dels Premis Qwerty, els guardons del 
programa homònim dirigit i presentat 
per Joan Barril. L’objectiu és subratllar 
totes les coses importants que han passat 
durant l’últim any en l’àmbit editorial 
a Barcelona. Hi ha 23 categories, que 
premiaran les millors obres, autors, 
dissenys i, fi ns i tot, el millor agent 
literari...
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Passeig 
de Lluís Companys
NITS DE RAMADÀ. NIT AFRICANA
A partir de les 18 h Mercat gastronòmic
La gastronomia és una part indissociable 
del ramadà: a partir del fthor, precís 
instant en què el sol es pon totalment, 
el llarg dejuni del dia obre pas a un esclat 
d’olors, colors i sabors... 
18-19.30 h Les Folles Nuits Berbères
Acròbates i ballarins, trapezistes i 
loopings... Aquestes “boges nits berbers” 
són un muntatge amb més d’una vintena 
de persones en escena. Els comandants 
són un grup de músics on s’hi compten 
Karim Ziad, fundador del primer grup de 
hard rock oriental i el geni del saxo Vincent 
Mascart.  
19.30-20.30 h Afrika d’Ivory (Costa 
d’Ivori-Barcelona)
Aquesta companyia, creada l’any 
2000, està integrada per ballarins 
i percussionistes de l’antic ballet nacional 
de Costa d’Ivori que actualment resideixen 
a Barcelona. El seu espectacle integra ball, 
cants, escenografi es, rics vestuaris 
i un ritme enèrgic, contagiós. 
20.30-21.30 h Baba Salah (Mali)
És un dels artistes de més anomenada 
a Mali, però ja ha saltat fronteres. La seva 
música és accessible i té clares arrels en 
la música del desert. El seu grup comprèn 
deu artistes –entre músics, cantants 
i ballarins– que construeixen un espectacle 
exuberant. 

21.45-22.45 h Awza-Imarhane (Mali)
Procedeixen de Tombouctou, la mítica 
ciutat que enllaça el Sàhara amb la fèrtil 
conca del riu Níger. Han sabut recollir amb 
respecte la tradició tuareg i hi han aportat 
llengües noves, parlades amb guitarra 
elèctrica i bateria. 
23-00.30 h Bassekou Kouyate & N’Goni Ba 
(Mali)
Diuen que és un geni, una prova vivent 
del fet que el blues prové de la regió 
de Segou. Bassekou Kouyaté fa música 
bàmbara, tradicional d’aquesta zona. És 
un virtuós de l’Ngoni, un dels secrets més 
ben guardats de la música africana.  
00.45-2 h DJ “Dingus” Mingus

Museu Etnològic 
de Barcelona 
19 h Equador, a Barcelona: concert de folk 
equatorià. Passeig de Santa Madrona, s/n. 
Parc de Montjuïc.

divendres 26



105

Passeig de Lluís 
Companys
NITS DE RAMADÀ. NIT MAGRIBINA
10-11 h Tallers infantils: danses àrabs, 
cal·ligrafi a àrab i jocs del món
11-12 h Tallers infantils: màscares 
africanes, tatuatges de henna i jocs 
del món
Tallers per a infants a partir de 5 anys. 
S’organitzen en grups de 25 nens i nenes 
per taller. Inscripcions 30 min abans. 
A càrrec de la Fundació Akwaba. 
12-13 h Sessió de contes
Narracions que parlen de dues terres 
separades per un mateix mar, 
el Mediterrani. Amb Alí El Aziz i Anna 
Gabernet.
A partir de les 18 h  Mercat gastronòmic
18-19.30 h Les Folles Nuits Berbères
Vegeu la pàgina 104
19.30-20.15 h Aïssawas de Fès (Marroc)
Cofradia que segueix la religió sufí, 
un corrent que aprofundeix en la mística 
de l’Islam, en la contemplació i la vida 
espiritual. Mitjançant les danses i els 
cants recitatius dialogats entre solista 
i cor, els músics arriben a un estat de 
trànsit espectacular, que els porta a la 
universalitat de l’esperit...

20.15-21.45 h Cheick Sidi Bémol 
(Algèria)
Convincents, emotius, plens d’humor. 
Inclassifi cables. La música d’aquest grup  
de músics excepcionals es troba arrelada 
a les tradicions algerianes, però mostra 
una frescor sorprenent gràcies a les seves 
incursions en el blues, el rock, la salsa 
o la música celta. 
21.45-22.30 h Aïssawas de Fès 
22.30-24 h Daoudi (Marroc)
Un dels referents de la cançó marroquina 
châabi. Els ritmes, la veu, els missatges 
que transmet i, especialment, el gran 
domini del violí, formen un tot que 
ha sabut impressionar tant la premsa 
especialitzada com el públic. 
00.15-02 h DJ “Dingus” Mingus

Parc del Fòrum
Tot el dia Festa al Cel
Amb globus captius, simuladors, 
exposicions i moltes activitats relacionades 
amb el món de l’aeronàutica. 

10-22 h La NBA arriba a Barcelona

Altres espais
16-20.30 h  Gimcana de la Mercè 
Diversos espais. 

Tot el dia 39a edició del Trofeu Festes 
de la Mercè de Natació i Waterpolo
Piscina dels Banys de Sant Sebastià
9.30 h Semifi nals de waterpolo
11 h Finals 
16.30 h Natació

Per confi rmar Gran Premi Internacional 
de Barcelona de ciclisme en pista 
i Campionat de Catalunya de Tàndems 
ONCE. Velòdrom Olímpic d’Horta.

dissabte 27

Atenció!

Per participar en la gimcana cal seguir 
les instruccions de l’organització. 
La primera és que cal inscriure-s’hi 
prèviament. Consulteu la pàgina 49 
per conèixer-ne tots els detalls!
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diumenge 28
Parc del Fòrum
Tot el dia Festa al Cel
Amb globus captius, simuladors, 
exposicions i moltes activitats relacionades 
amb el món de l’aeronàutica.

10-15 h La NBA arriba a Barcelona 

9-14 h 17è Festival Aeri de Barcelona 
Amb els millors representants europeus 
de l’acrobàcia aèria!
Hi participen: 
Paramotors i ultralleugers de la Federació 
Aèria Catalana
Avions històrics de la Fundació Parc 
Aeronàutic de Catalunya
Aeronaus de l’Aero Club Barcelona-
Sabadell
Apagafocs Avialsa (Air Tractor)
Helicòpter TAF (Ecureil EC135)
Patrulla Milano 52 (Yakolev 52)
Acrobàcia de Cástor Fantoba (Extra 300L)
Polikarpov “Super-Chato”
Eclipse 500 Taxijet
Acrobàcia de Juan Velarde (Sukhoi 26M)
Airbus 320 de Clickair
Airbus 320 de Vueling
Avió Apagafocs Canadair UD-13
Eurofi ghter Royal Air Force
Patrulla Aspa d’helicòpters de l’Exèrcit de 
l’Aire
F18 de l’Exèrcit de l’Aire
Paracaigudistes de l’Exèrcit de l’Aire 
(PAPEA)
Paracaigudistes del Proyecto Alas
Patrulla Asas de Portugal
Patrulla Águila de l’Exèrcit de l’Aire 
Helicòpter SAR-Salvament

Per a informació més actualitzada sobre 
els participants, consulteu www.bcn.cat/
merce i www.bcn.cat/canalcultura 

Port Vell
10 h 81aTravessa al Port Nedant 
Una de les activitats més populars 
i també la més antiga de la Festa Major 
de Barcelona. Durant el matí, es disputen 
diferents distàncies: la travessa de 
3.000 metres, els 1.000 metres alevins 
i infantils, i els 400 metres (travessa per 
a persones amb discapacitats físiques). 
Sortides: antic martell del Portal de la Pau 
(cursa de 3.000 metres) i Maremagnum 
(1.000 i 400 metres). 
Arribada general conjunta: Portal de la 
Pau.

Amb tu, 300.000!
Cada any se solen acostar al Festival 
Aeri unes 300.000 persones. Per 
això, diumenge 28, entre les 10 i les 
16 h, hi haurà un servei de bus espe-
cial que connectarà el parc del Fòrum 
amb les parades de Sagrera (L1 i L5) 
i Bac de Roda (L2).  
Tant el dissabte 27 com el diumenge 
28 hi haurà un increment especial 
del transport per anar cap a la Festa 
al Cel del parc del Fòrum. Es reforça 
la línia 4 i les línies de bus que 
donen servei a la zona: 7, 36, 41, 43 
i 141. 
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Passeig de 
Lluís Companys
NITS DE RAMADÀ. NIT ORIENTAL
10-11 h Tallers infantils: danses africanes, 
tatuatges de henna i jocs del món
11-12 h Tallers infantils: músiques 
del món, cal·ligrafi a àrab i jocs del món
Tallers per a infants a partir de 5 anys. 
S’organitzen en grups de 25 nens i nenes 
per taller. Inscripcions 30 min abans.
A càrrec de la Fundació Akwaba 
12-13 h Sessió de contes
Narracions que parlen de dues terres 
separades per un mateix mar, el 
Mediterrani. Amb Alí El Aziz i Anna 
Gabernet
A partir de les 18 h Mercat gastronòmic
Més informació, a la pàgina 104
18-19.30 h Les Folles Nuits Berbères
19.30-20.15 h Sher-e-Punjab Bhangra 
Group (Barcelona)
Els “lleons del Punjab” ofereixen el 
bhangra, un ball molt alegre, ple de 
vitalitat amb arrels en danses tradicionals 
que ens remunten a les festes agrícoles 
per celebrar la collita de la temporada. 
20.15-21.45 h Baba Zula
Els seus concerts són una barreja de 
disciplines: danses del ventre, poesia, 
teatre i animació en directe, vestuaris 
originals i naturalment, música. Diuen 
que el seu so és “oriental dub”, i s’hi 
poden sentir des de bardukes fi ns a sons 
electrònics. 
21.45-22.30 h Sher-e-Punjab Bhangra 
Group
22.30-24 h Faiz Ali Faiz (Pakistan)
L’artista és, sense cap, dubte “la nova 
gran veu del Qawwali”, un artista amb 
virtuositat, talent i llibertat per reprendre 
la torxa del seu mestre Nusrat Fateh Ali 
Khan.  

Altres espais
9.30 h Barnatresc - VIII Caminada a 
Sants. Parc de les Tres Xemeneies
Després del descans de l’estiu, el cicle 
de caminades urbanes Barnatresc reprèn 
l’activitat. Aquesta caminada té uns 
12 quilòmetres i passa pels racons més 
emblemàtics del barri de Sants. 

9 h  2n Cros Tres Turons. Poliesportiu 
Can Baró (Tenerife, s/n)
L’objectiu serà recórrer, tant caminant com 
corrent, 12 quilòmetres per aquesta zona 
on, en un futur proper, hi haurà el parc 
dels Tres Turons. 
Recorregut: parc del Guinardó, turó de la 
Rovira, pont de Mulberg, turó del Carmel, 
mirador del Parc Güell. 
Inscripcions: avvcanbaro@gmail.com

Per confi rmar Gran Premi Internacional de 
Barcelona de ciclisme en pista 
i Campionat de Catalunya de Tàndems 
ONCE. Velòdrom Olímpic d’Horta
Consulteu més informació a www.bcn.cat/
esports

Conèixer
Tots hem sentit a parlar del ramadà 
i tenim una idea general de què és. 
Però... sabem què representa? Al passeig 
de Lluís Companys trobareu una exposició 
que us aproparà als principis del ramadà, 
els orígens i el simbolisme. També hi haurà 
una mostra sobre la diversitat lingüística 
als països de tradició islàmica, de l’Àfrica 
negra fi ns a l’orient asiàtic, passant per 
les ribes magribines. 
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Proveïdor ofi cial

Empreses patrocinadores

Institucions col·laboradores

Patrocinador principal
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Patrocinador principal

Mitjans de comunicació patrocinadors Mitjà de comunicació associat

Mitjans de comunicació col·laboradors

Empreses patrocinadores

Col·laboradors
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L’equip de la Mercè

Les prop de 600 activitats de la Mercè representen un gran esforç col·lectiu, organitzat 
per l’Ajuntament de Barcelona amb les entitats de la ciutat. L’Institut de Cultura de 
Barcelona coordina tot aquest equip que inclou més de 200 col·lectius diferents.

Entitats

Agrupació del Bestiari Festiu i Popular 
de Catalunya - Territorial del Barcelonès
Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona
Agrupament d’Esbarts de Catalunya
Associació Catalana de Puntaires
Associació Coordinadora de Colles 
de Gegants i Bestiari de Ciutat Vella 
- Seguici Popular de Barcelona
Associació de Comerciants del barri 
del Besòs
Associació de Companyies Professionals 
de Dansa de Catalunya
Associació de Galeristes 
Associació de Músics de Jazz i Música 
Moderna de Catalunya (AMJM)
Associació de Professionals de la Dansa 
de Catalunya (APdC)
Associació de Professionals del Circ 
de Catalunya
Associació Professional de Teatre per 
a tots els Públics 
Associació de Publicacions Periòdiques 
en Català (APPEC)
Associació Cultural Euskal Etxea
Associació d’Empreses de Teatre 
de Catalunya (ADETCA)
Associació Mecal
BTV
Casa Àsia
Col·lectiu d’Establiments d’AlladaVermell
Colles de Bastoners i Balls de Bastons de 
Barcelona
Colles de Trabucaires de Barcelona
Consorci el Far 
Coordinadora d’Entitats Sardanistes 
de Barcelona

Coordinadora de Colles Castelleres 
de Barcelona
Coordinadora de Colles de Diables 
i Bèsties de Foc de Barcelona
Coordinadora de Geganters de Barcelona
CosmoCaixa
Esbart Català de Dansaires
Espai Brossa
Federació Catalana d’Entitats Corals
Federació de Colles Sardanistes 
de Barcelona
Federació de Cors de Clavé de Catalunya
Federación de Asociaciones 
de Ecuatorianos de Catalunya (FAEC)
Falcons de Barcelona
Fundació Institut Amatller
Fundació Terra
Identidad Cultural Ecuatoriana 
sin Fronteras 
Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI)
Inspección General del Ejército 
Gremi de Flequers de Barcelona 
Maremagnum 
Obra Sardanista Violetes del Bosc
Orfeó Martinenc
Poble Espanyol de Montjuïc  
Taller Ecuatoriano de Arte y Cultura 
Unió de Colles Sardanistes de Catalunya
Veïns del barri de Plus Ultra (la Marina)
Voluntaris 2000

Empreses i proveïdors

23 Arts
Aeroteca
Agents 4 Music
Aloud Music
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Ambart
Arte Promociones Artísticas, S.L.
Astros Discos
Attraction Management
Bacana
Baló Tour
BankRobber
Barcelona Urbany Hostel
Barsuk-Naïve
Bcore Disc
Brixton Records
Casa Decor
Casellas PGE
Catalonia Hotels
Celia Negrete
Chispas Music
Cinc Cèntims Escriptors 
Clickair
Cobega
Conduit
ContraBaix
Costa 24, S.L.
Crema Espectacles
Datalab
Damm
Centre Comercial Diagonal Mar
Dial-Booking
Discos Castelló
EADS Casa
Elefant Records
Enderrock
En Silencio
ETC Audiovisuel
Everlasting Records
Fani Benages
Fila 7
Fireyellow
Forum Films
Free Art
Fres Sound
Genco
Gerona Grup
Get Your Acts Together
Gran Casino de Barcelona
Hace Color
Hanne
Harlem Jazz Club

Institut Francès de Barcelona
Instituto Apolda
Ipunt
K. Industria
Karma fi lms
Kasba Music
La Baldufa Teatre
La Fábrica de Ideas
La Factoria dels anuncis
La Puça Espectacles
Larrua Creaciones
Love to Art
Luis Troquel
Manga Films
Mimajocs,S.L.
MOM Produccions
Montse Ferrer Management Cultural
Music Bus
Música Global
NBC Producciones
Nintendo
Once Upon a Time
Partenote Producciones
Pias Spain
Pirotècnia Igual
Planète Aurora
Primary Talent
Primeros Pasitos
Producciones Animadas
Promo Arts
Propaganda Pel Fet
Qâdar, art i viatges
Queca Hosta
Red Bull Music Academy 
Rom Pujol
Scorpio
Seat
Sidecar
SimtechDesign
Sinamon
Solució de Continuïtat
Son de 3
Sones
Subterfuge
Taller de Cultura
Teatre La Puntual
The Project
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Todo Azul
Toni Ortiz
Universal Music
Ventilador Music
Verdes Records
Vesc, S.L
Viajes Iberia
Vídeo Profi lmar
WAM productions
Yoyo Industrias
Zas Factory
Zeta Audiovisual
Ziento Volando
ZZ Producciones

Organismes públics 
i institucions

Aena
Aeroclub Barcelona-Sabadell
Agència de Salut Pública
Capitania Marítima de Barcelona
Consulado General de Ecuador
Exèrcit de l’Aire
Museu d’Art Contemporani de Barcelona
Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Museu Marítim
Patronat Castell de Montjuïc-Museu Militar
Port Autònom de Barcelona/Port 2000
Sant Andreu Teatre
Subdelegació del Govern a Barcelona

Serveis i organismes 
municipals

Biblioteques de Barcelona
B:SM
Centre Cultural Can Fabra
Direcció de Drets Civils
Direcció de Joventut
Direcció de Dones
Direcció d’Usos del Temps
Direcció de Cooperació i Solidaritat
Direcció d’Atenció al Ciutadà
Gerència d’Acció Social i Ciutadania
Gerència d’Educació, Cultura i Benestar

Gerència de Medi Ambient
Gerència de Prevenció, Seguretat i 
Mobilitat
Gerència de Serveis Generals i Coordinació 
Territoriala
Gerència d’Urbanisme i Infraestructures
Institut Barcelona Esports
Institut de Cultura de Barcelona
Institut Municipal d’Educació
Institut Municipal de Parcs i Jardins
Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat
Institut Municipal d’Urbanisme
Transports Metropolitans de Barcelona

Mercè accessible

Els escenaris més importants de la festa 
disposen d’espais reservats per a les 
persones amb mobilitat reduïda.
La informació detallada de cada un 
d’aquests espais reservats i del transport 
públic accessible la podeu trobar a 
www.bcn.cat/merce. També podeu trucar 
al telèfon 93 316 10 00 o escriure un 
missatge curt de text al 93 317 14 16 

Coordinació general: 
Institut de Cultura de Barcelona. 
Departament de Festes i Tradicions.

Redacció: Alba Irigoyen, Gerard Maristany,
Sergi Martín i David Sabaté.
Fotos: Arxiu FotoMercè, Pep Herrero i artistes
participants.
Disseny gràfi c: Peret
Producció gràfi ca: La Factoria dels anuncis
Correcció de textos: Solució de Continuïtat

Aquest programa s’ha elaborat amb criteris de
sostenibilitat ambiental, utilitzant paper ecològic.



Patrocinador principal 
de la Mercè 08

Patrocinador principal 
de la Barcelona World Race Cultura

Mitjà de comunicació patrocinador

MÉS INFORMACIÓ

www.bcn.cat/merce
www.bcn.cat/canalcultura
Per telèfon

 010 Barcelona Informació
 de dilluns a dissabte, de 8 a 22 h
 (0,45 €, establiment de trucada; 0,06 € 
 minut tarifat per segons)
 Horari especial Mercè 2008: 
 del 19 al 24 de setembre 
 de 8 a 1 de la matinada.

 Consultes, al tel. 93 486 00 98

Al mòbil  
enviant els SMS següents al número 7010: 
“altamerce”, per rebre SMS amb avisos sobre el 
programa i informació d’última hora i “barcelona.
mobi”, per accedir a tota la informació de la ciutat 
des del vostre terminal.
(Cost del missatge d’activació: 0,15 €. Recepció de les alertes 
SMS: gratuïta. Cost de navegació: segons la tarifa que tingueu 
contractada amb el vostre operador)

A les ofi cines d’informació 
- Ofi cina d’Informació cultural del Palau 
 de la Virreina (la Rambla, 99), de 10 a 20 h.
- OACS dels districtes, de 8.15 a 14.15 h 
 a partir del 25 de setembre de 8.30 a 17.30 h. 
- Ofi cines d’Informació i Turisme de la plaça 
 de Sant Jaume i de la plaça de Catalunya.

La Mercè
forma part de:


	portada alta
	programa merce 1
	programa merce 2a
	programa merce b
	programa merce 2c



