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Estimats barcelonins i barcelonines,
Em plau convidar-vos un any més a sortir
al carrer per celebrar la Mercè, la festa que
constitueix una de les millors expressions de
les tradicions barcelonines i catalanes, i que
representa alhora una bona mostra del nostre caràcter creatiu i innovador.
La Mercè és l’aparador de la nostra cultura
popular i tradicional, que promouen al llarg
de tot l’any els integrants de les entitats, esbarts i colles que carreguen castells, donen
vida als gegants, ens emocionen amb els correfocs, ballen sardanes o fan sonar els tabals.
És també la millor mostra de la creativitat
i l’expressivitat dels artistes de carrer, que
omplen aquests dies els escenaris de la festa
amb el seu talent i el seu treball.
Enguany, a més, la Mercè serà la porta d’entrada als actes que, al llarg de dotze mesos,
es desenvoluparan a la ciutat de Barcelona i
a tot el país per commemorar els tres-cents
anys d’uns fets cabdals per a la nostra histò-

ria moderna. El tricentenari dels fets del 1714
el viurem d’una manera ben particular al nou
Born Centre Cultural, que ha obert les portes
al barri de la Ribera, a través d’una auca explicada pels qui van ser els seus veïns; i ben a la
vora, al parc de la Ciutadella, tindrem l’oportunitat de reviure les festes i la bullícia de la
Barcelona del 1700.
En aquesta Mercè del Tricentenari Viena serà
la ciutat convidada. Una delegació d’artistes i
músics de la capital austríaca ens portarà la
seva tradició en forma de valsos, però també
el seu present, representat per alguns dels
seus artistes més potents i innovadors.
Passat, present i futur es troben en aquesta
Mercè a Barcelona, que vol ser, per sobre de
tot, una ciutat lliure on la cultura, el coneixement, la creativitat, la innovació i el benestar
de les persones esdevinguin rumb del seu
futur. Sumeu-vos a la festa i participeu-hi
amb l’esperit innovador dels qui, amb la festa i la cultura, gosen imaginar un millor futur
per a tothom.
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No fa gaire li van donar un dels guardons més
importants que pot rebre un professional de
la seva especialitat, el Premi Internacional de
Fotografia Fundació Hasselblad. Però dir que
Joan Fontcuberta és un fotògraf segurament
és quedar-se curt. Sí, ell carrega una càmera
fotogràfica, però el que n’obté no només és un
producte de l’òptica i d’una visió encertada
de les escenes que retrata, sinó el fruit d’una
sensibilitat artística i una capacitat fora mida
de reflexionar sobre el que es veu (i el que no)
a través d’un objectiu.
Ha fet de docent a la Universitat Pompeu Fabra, però també a Harvard i a universitats de
França i Anglaterra, entre altres països, ha
exercit com a crític, ha estat comissari d’exposicions... i és l’autor d’obres que ens han fet
pensar a fons sobre la veracitat d’una imatge
fotogràfica en retratar animals o plantes que
en realitat no existien. No és casual, perquè
durant tota la seva carrera ha qüestionat des
del món de la fotografia tots aquells discursos que afirmen estar en possessió de la veritat: des de la ciència fins a la religió i des de
la política fins a l’art en general i la fotografia
en particular.

Militant de nombroses iniciatives artístiques,
la seva obra s’ha exposat en museus que van
del MoMA de Nova York a l’Arts Institute de
Chicago, el Museum of Fine Arts de Fukui, al
Japó... o el Palau de la Virreina de Barcelona. Trobareu les seves obres en col·leccions
d’institucions culturals com el Centre Georges Pompidou de París, el San Francisco Museum of Modern Art o el MACBA barceloní.
La seva creació més nova, però, encara no és
a cap museu, sinó que omple aquests dies els
carrers de Barcelona: és un cartell de la Mercè que parteix de la cultura popular d’ahir, és
a dir de la tradició, per establir un lligam directe amb el món d’avui. I és que en la imatge
que ha creat veureu un gegant, tot un símbol
de la festa barcelonina, aixecant el vol com si
fos un superheroi de còmic modern que potser s’enlaira des del bell mig de la ciutat, espantant amb el seu vol els coloms de la plaça
de Catalunya.
És un ocell? És un avió? És un gegant? No, segurament és... un SuperGegant!
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Si, tal com diuen, el punt de màxim refinament d’una civilització el marca l’elevació de
la gastronomia a la categoria de les belles
arts, Ferran Adrià hauria de ser considerat
com l’astronauta que, partint de la tradició
gastronòmica catalana, s’ha propulsat fins
als punts més allunyats de l’univers del gust
per plantar la bandera de la cultura culinària
en planetes fins ara mai explorats.
La seva història és gran. I ho és precisament
perquè arrenca de manera humil i perquè encara s’està escrivint des de la senzillesa que
dóna mirar cap a l’infinit amb els peus ben
assentats a la terra. Nascut a l’Hospitalet de
Llobregat, res no feia pensar que aquell nen
apassionat pel futbol i tan allunyat de la cuina com de la física de partícules acabaria a
les portades de mil i una revistes. Hi va arribar
en qualitat de “millor xef del món” i concedint
entrevistes en què explicava amb paraules
senzilles i entenedores com mirar-se d’una
manera nova una truita, com fer servir el nitrogen líquid a la cuina o com esferificar un
tomàquet.
L’atzar i les ganes de guanyar alguns diners
per a unes vacances el van portar fa més de
trenta anys a un restaurant de Castelldefels.
I, entre fregalls i plats bruts, va començar un
viatge de somni que després, gràcies als bons
consells d’un altre gran de la cuina catalana,
Fermí Puig, el va acabar duent a un molt bon
restaurant de la cala Montjoi, elBulli. Allà el
director, Juli Soler, va saber reconèixer el seu
talent i el va animar a viatjar a França per co-

nèixer el món de l’alta restauració. Va empènyer així una bola de neu que creixeria en els
anys següents fins a convertir-se en una allau
destinada a emblanquinar per sempre més el
món de la cuina i, també, en una bona mostra
de la creativitat d’una terra compromesa amb
la innovació.
Primer va captar l’atenció dels experts en
gastronomia partint d’un estil mediterrani
basat en ingredients i tècniques autòctones.
A partir dels anys noranta, però, una fam
insaciable d’experimentació el va portar a
buscar noves tècniques, conceptes i elaboracions fent ús dels recursos que li oferia la
ciència i que li han permès fins i tot reinventar
un pa amb tomàquet que, al seu restaurant,
es menjava amb cullera. No és estrany que
el talent d’Adrià tingués un lloc destacat en
grans cites de l’art mundial com la Documenta de Kassel.
Avui elBulli està en ple procés de reinvenció
i renaixerà aviat com una fundació dedicada
a la investigació gastronòmica i a la comprensió de l’evolució de la cuina o, el que és
gairebé el mateix, de la cultura. Mentrestant,
Ferran Adrià està creant amb la Universitat
de Barcelona la Bullipèdia, un projecte que
abocarà a la xarxa tones de saviesa gastronòmica i que segurament aconseguirà ben
aviat reclutar nous astronautes disposats a
seguir-lo en els seus viatges interestel·lars
a la recerca de mons nous, desconeguts i plens
de sabor.
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Ferran
Adrià
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al planeta cuina

Com explicar-vos
ràpidament com serà la
Mercè del 2013? Per tal que
us en feu una idea només
us direm deu paraules.
La resta d’explicacions
les podreu viure en directe
participant en una festa
que lliga la tradició
i el talent més innovador.

Viena
L’any 1714 els barcelonins miraven cap a Viena. I el 2013... també! La Mercè ret homenatge a la seva convidada mitjançant valsos, que
sonaran a l’avinguda de la Catedral interpretats per l’Orquestra Simfònica de Barcelona
i Nacional de Catalunya. A la Ciutadella i al
Castell de Montjuïc us esperen, també, valsos
i molts artistes vienesos.
Del 1700 al 2014
El parc de la Ciutadella té un peu en el passat
i un altre en el futur més nou i lluent. Dins del
festival Mercè Arts de Carrer coneixereu la
Barcelona del 1700, veureu espectacles que
parlen de la nostra història i podreu prendre
alguna cosa en una taverna com les del segle
xviii. Però, a més, al parc trobareu l’actualitat
més rabiosa: una Barcelona del 2014 on tot
d’artistes, entre ells algun robot, mostren les
seves últimes creacions.
Concert virtual
El futur, a la Ciutadella. Esteu convidats a
assistir a un concert virtual on els artistes
no existeixen més que dins d’un ordinador,
encara que els veieu perfectament sobre l’escenari. Veniu a conèixer l’Ona i els seus amics.
O millor, suggeriu-los lletres per cantar utilitzant les xarxes socials i transmeteu-los els
moviments del vostre cos utilitzant les tecnologies més noves.
Circ
Com cada any, el Castell de Montjuïc s’omple
d’acròbates, pallassos i malabaristes disposats a arrencar-vos un somriure o a deixar-vos amb la boca oberta. Enguany, aquí
podreu veure des del circ més petit fins als
artistes més grans de les noves generacions.
Un mostrari de circ local i internacional que
forma part del Mercè Arts de Carrer.

Gegants
Els Gegants de Barcelona sempre han estat uns dels grans protagonistes de la Festa
Major i enguany ho són més que mai: són les
estrelles del cartell del 2013, estrenen espai
d’exposició i fan un nou recorregut amb la Cavalcada de la Mercè. Veniu a veure que bé que
llueixen al Museu Marítim o veieu-los desfilar
en una cavalcada dedicada al 1714 en la qual
també participa la Coronela de Barcelona.
Com que enguany es rememoren els fets de
1714, la Cavalcada fa un recorregut diferent
d’altres anys i surt de l’avinguda del Marquès
de l’Argentera, a les portes del Parc de la Ciutadella.
Toc d’Inici
No us podeu perdre un dels moments més
emocionants de la festa, una tradició singular
de Barcelona que enguany ha obert els actes
de la Festa Major de Sant Pere de Reus i ha
exercit així com a ambaixador de la riquíssima cultura popular barcelonina.
Llum
Quan el sol es pon... es fa la llum. Com a mínim a la façana de l’Ajuntament, on els espectacles de projeccions s’estan convertint en tot
un clàssic de la Mercè. El d’enguany pren la
forma d’un viatge surrealista que va de la Terra a la Lluna i que ret homenatge a Georges
Méliès. També trobareu espectacles de projeccions al Parlament i a la cascada del parc
de la Ciutadella.
Ritme
Si això és una festa... que no pari la música!
En trobareu a la plaça de Catalunya, a la plaça de Sant Jaume, al Fòrum, a l’avinguda de
Maria Cristina... I hi ha ritmes per a tothom:
des de rumba fins a pop, rock, folk i sons del
món.
Foc
La pirotècnia és una de les grans protagonistes de les festes mediterrànies en general i
de la Mercè en particular. Al Correfoc regna la
pólvora, sí, però el Piromusical que posa punt
final a la festa és una de les propostes més
multitudinàries. No us el perdeu, que sempre
paga la pena.
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La Mercè 2013
en deu paraules

Tricentenari
Enguany tornem enrere per fer un cop d’ull a
la nostra història. Tota la festa està esquitxada de referències al 1714, l’any —aviat farà
tres segles— en què Barcelona va patir el setge de les tropes borbòniques. Ho recordarem
amb tot de propostes que, al Born i a la Ciutadella, reviuen la vida quotidiana de la Barcelona del 1700. No us perdeu l’Auca del Born que
ha creat el dramaturg Jordi Casanovas.

Sardanes inaugurals

Comença
la festa

Divendres 20, a les 19 h
Avinguda de la Catedral
Comencem les celebracions en rotllana i amb
el so del flabiol i la tenora. La Cobla Sant JordiCiutat de Barcelona posa música a un dels
primers actes de la festa major. Si no podeu
venir perquè sou al pregó o al Seguici Inaugural, no patiu, que aquesta no és l’única cita
que tenen amb la patrona.

Seguici inaugural

Pregó
Divendres 20, a les 19 h
Ajuntament de Barcelona (pl. Sant Jaume)
Dalí, Miró, Tàpies, Pau Casals... Feu una llista
dels catalans universals i segur que hi trobeu
el pregoner d’enguany, un home que ha aconseguit que mitja humanitat descobreixi que el
món de la gastronomia és encara un territori
per explorar i susceptible de sorprendre’ns
de mil i una maneres. Ferran Adrià surt de la
cuina per compartir una estona amb els barcelonins des del Saló de Cent. Com preferiu el
pregó, desconstruït o esferificat?
El pregó de la Mercè disposarà d’un servei d’interpretació en el llenguatge de
signes i transcripció en pantalla.

Divendres 20, a les 19 h
Palau de la Virreina
Recorregut: Palau de la Virreina, la Rambla,
Ferran i pl. Sant Jaume (i tornada en sentit
invers)
El protocol festiu estableix que mentre es diu el
pregó que obre la festa, des del Palau de la Virreina surten els integrants del Seguici Popular
de Barcelona en el que es coneix com a Seguici
Inaugural. Dins la Virreina s’hauran concentrat els principals participants, que a les 19 h
emprendran la marxa cap a la plaça de Sant
Jaume. Hi veureu diables amb torxes enceses,
tabalers, els Capgrossos Macers, els Gegants
de la Ciutat, els Cavallets Cotoners, l’Àliga de la
Ciutat, el Lleó, la Mulassa... Primera cita amb
l’imaginari festiu barceloní.

Toc d’inici
Divendres 20, de les 19.50 a les 21 h
Plaça de Sant Jaume
Des del Palau de la Virreina han anat arribant
tots els integrants del Seguici Inaugural. Per
anar bé els últims a entrar a la plaça haurien
de ser els gegants del Pi i els de Santa Maria
del Mar. És el moment d’escoltar els Ministrils
del Camí Ral, una formació de quaranta músics que toquen els seus instruments tradicionals. Mentre els Ministrils interpreten la música que correspon a cadascuna de les danses,
els gegants, la Víbria, el Drac, la Mulassa, l’Àliga, el Lleó i la resta de figures interpretaran els
seus balls, moltes amb la pirotècnica encesa
i protagonitzant moments de gran bellesa.
Atenció a la melodia del Toc final: és el senyal
que les figures han de començar a passar cap
a la Virreina mentre des de la Casa Gran s’encén un castell de focs artificials.
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Com ja es costum, la Mercè comença en divendres.
Sigueu els primers a gaudir de la festa en un vespre en què el
pregoner us farà venir gana. Si aguanteu una mica, abans de sopar
podreu escoltar un conjunt de músics que només toquen plegats
un cop l’any per posar la banda sonora als primers moments
de la Mercè Tradicional.

Amb danses que deixen constància de la riquesa del món
tradicional català, amb foc i l’espetec de la pólvora, amb castells
i sardanes, amb dracs i gegants... Així celebra Barcelona la festa
més tradicional. Veniu amb tota la família i deixeu
que els més petits descobreixin d’on vénen
i cap on van.

Projeccions a la façana
de l’Ajuntament:
L’increïble viatge a la Lluna
Divendres 20, a les 21.15, 21.45, 22.15
i 22.45 h / Dissabte 21, a les 20.45, 21.45
i 22.45 h / Diumenge 22, a les 20.45, 21.15,
21.45, 22.15 i 22.45 h / Dilluns 23, a les
20.45, 21.15, 21. 45 i 23 h / Dimarts 24,
a les 20.45, 22, 22.30 i 23 h
Plaça de Sant Jaume
No us penseu que l’espectacle de mapatge
que veureu sobre la façana de la Casa Gran
serà com el de cada any! Aquesta Mercè esteu convidats a fer un viatge surrealista i al·
lucinant amb el qual aquest geni de la llum
que es diu Franc Aleu ret homenatge als pioners del cinema en general i a Georges Méliès
en particular. L’espectacle, amb música d’Arturo Calvo, promet aventures impossibles que
ens portaran al fons del mar, al centre de la
Terra i, finalment, a la Lluna, on descobrirem
que els selenites tenen habilitats especials a
la cuina. Una proposta amb guió del mateix
Franc Aleu que no deixarà ningú indiferent.

MercèDansa
Dissabte 21, a les 11 h
Plaça de Sant Jaume

Transports
Pl. Sant Jaume
L3 [Liceu] i L4 [Jaume I]
17, 19, 40, 45, 120 i N8
Pl. Sant Miquel i pl. Ramon Berenguer el Gran
Av. Catedral
L4 [Jaume I]
17, 19, 40, 45, 120 i N8
Pl. Carles Pi i Sunyer; Duran i Bas, 2;
		 av. Catedral, 6
Palau de la Virreina
L3 [Liceu]
14, 59, 91, 120, N9, N12 i N15
Pla de la Boqueria; pl. Vicenç Martorell

El MercèDansa fa vint anys i ho celebra amb
tot de danses que es ballen amb diferents
estris. Veureu ballar el ball de faixes de Sant
Martí de Tous; el ball de garlandes de Sant Esteve Sesrovires; el ball de les rentadores de Riu
de Cerdanya; el ball de pastorets de Sitges; el
ball de panderos de Premià de Mar; el ball de
les gitanes de Santa Maria de Palautordera i el
ball dels Cavallets Cotoners de Barcelona. La
festa acaba a la mateixa plaça, a les18 h, amb
el Galop de la Mercè.
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La gran
festa de la
tradició

Trobada de puntaires

Matí bastoner i cercavila

Dissabte 21, a les 10 h
Passeig de Sant Joan (entre Casp i Alí Bei)

Diumenge 22, a les 10 h
Plaça de Sant Jaume
Recorregut de la cercavila: pl. Sant Jaume,
Ferran, la Rambla, ptge. Colom i pl. Reial

Cercavila del desè aniversari
de les colles de falcons
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Dissabte 21, a les 17 h
Recorregut: pl. Nova, Arcs, Portal de l’Àngel
i pl. Catalunya. I també: Palau de la Virreina,
la Rambla i pl. Catalunya
Els falcons barcelonins celebren el desè aniversari amb dues cercaviles a què han convidat
totes les colles catalanes, entre les quals les
de Llorenç i Vilafranca del Penedès, Piera, Vilanova i la Geltrú, Castellar del Vallès, Malla, el
Riberal, Vallbona d’Anoia i Capellades.

Ballada de sardanes
Dissabte 21, a les 18 h
Avinguda de la Catedral
L’Obra Sardanista Violetes del Bosc ofereix la
seva tradicional ballada de sardanes amb la
Cobla La Principal del Llobregat.

Passejada de dracs
i bèsties de foc
Dissabte 21, a les 21 h
Pl. Sant Jaume, Ferran, la Rambla, Cardenal
Casañas, pl. del Pi, pl. Sant Josep Oriol,
Palla, pl. Nova, Bisbe, pl. Sant Jaume,
interior de l’Ajuntament
Dracs i bèsties de foc fan una passejada nocturna sense pirotècnia pels carrers del centre
de la ciutat. Coneixereu noves figures com la
Loki, la quimera de Barcelona, el Gat Sirus del
Poble-sec o el Mosquit Tigre de les Fures de
Can Baró.

Es creu que els balls de bastons procedeixen
dels ritus agraris dels pobles iberoceltes, o
bé de la cultura grecoromana. Avui les colles
de bastoners són per tot Catalunya i, és clar,
també per tot Barcelona. Els veureu ballar a
la plaça de Sant Jaume i després en una cercavila fins a la plaça Reial

Falcons de Barcelona
i cercavila
Diumenge 22, a les 10.30 h
Avinguda de la Catedral
Recorregut de la cercavila: pl. Nova, Bisbe
i pl. Sant Jaume
Els Falcons de Barcelona tornen a comparèixer davant dels barcelonins en la seva cita
tradicional amb la Mercè. La tradició havia
arrelat a les comarques del Penedès, però el
2003 van arribar a Barcelona per quedar-s’hi.
Pregunteu per en Niku, la mascota dels Falcons de Barcelona que els acompanya en totes les seves actuacions.

63è Concurs de Colles
Sardanistes
Diumenge 22, a les 11 h
Avinguda de la Catedral
Des dels anys cinquanta, les Colles de Barcelona de la Unió de Colles Sardanistes organitzen el concurs per veure qui aconsegueix
ballar sardanes de la manera més estètica i
ajustada a la música. Totes les colles aspiren
a guanyar els Gegants de la Ciutat, una rèplica en miniatura i feta en bronze d’aquests
personatges de l’imaginari festiu barceloní.
Però per aconseguir-ho no n’hi ha prou a guanyar un any: cal aconseguir l’Àliga de la Ciutat
dos anys consecutius o bé tres anys alterns.
Com sempre, després del concurs, a les13 h,
hi ha una ballada de sardanes de la Unió de
Colles Sardanistes on la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona posa la música.
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Més de 500 puntaires d’arreu de Catalunya participen en una mostra que inclou un concurs
amb premis per a la taula més ben parada, la
peça més original i l’obra més ben realitzada.
A les 13 h, i com a part del Festival Àsia, hi ha
un concert de Sajid Ali, un tablista pakistanès,
acompanyat de dansa khattak i flamenc.

Diumenge 22, a les 12 h
Plaça de Sant Jaume
Recorregut de la cercavila: Palau de la
Virreina, la Rambla, Boqueria, Avinyó, Ferran
i pl. Sant Jaume
A la plaça de Sant Jaume us espera una exhibició d’alt nivell: hi veureu els Castellers
de Barcelona, els Minyons de Terrassa i els
Castellers de Vilafranca, així que l’espectacularitat i l’emoció estan garantides. Veniu
amb temps i els veureu entrar a la plaça en
una cercavila que surt del Palau de la Virreina
a les 11.30 h.
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La Tabalada i el concert
de la Tabalada
Diumenge 22, de 17 a 18 h
Recorregut: Portal de l’Àngel, Cucurulla, Pi,
Palla, Banys Nous, baixada de Santa Eulàlia,
Sant Sever, Bisbe, Pietat, Santa Clara i plaça
del Rei
Les colles de percussió de les colles de diables barcelonines tenen un somni: guanyar
el concurs que se celebra cada mes d’abril i
obrir, així, el Correfoc de la Mercè. Enguany
ho ha aconseguit la colla del Poble-sec, però
si els voleu escoltar a tots, veniu a veure la
Tabalada i la seva cercavila, que acaba amb
un concert de percussió que aplega tabalers
de tota la ciutat i de totes les edats, i que se
celebra just abans del Correfoc, a la plaça del
Rei (18 h).

Concert coral
Diumenge 22, a les 18 h
Avinguda de la Catedral
La Federació de Cors de Clavé ofereix per la
Mercè un concert coral que ja s’està convertint en tot un clàssic de la festa. Les veus de
les diferents corals que formen la federació
interpreten primer els seus repertoris per separat i després uneixen les seves veus en un
moment especialment emotiu de la Mercè.

Ballada de sardanes
Diumenge 22, a les 18 h
Plaça de Sant Jaume
Coneixeu l’Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona? Doncs és una entitat capdavantera
del moviment sardanista que va néixer el
1922, té la seu a Ciutat Vella i el 1988 va obtenir la Creu de Sant Jordi per la seva tasca. Ells
van impulsar les ballades de sardanes setmanals a la plaça de Sant Jaume, d’aquí que
aquest espai ciutadà sigui l’escenari d’una
exhibició que no us heu de perdre.

Cercavila de foc
dels diables petits
Diumenge 22, a les 18.30 h
Recorregut: Via Laietana i pl. Antoni Maura
Tan i tan populars es van fer els diables a la
ciutat que la major part de colles van acabar
tenint seccions infantils. I és que el Correfoc
és una festa per a adults amb una mica d’enteniment, però això no vol dir que els barcelonins més joves no hi puguin participar. En tenen l’ocasió en una sortida prèvia al Correfoc
de la Mercè en què s’extremen les mesures de
seguretat i on s’utilitza pirotècnica especialment pensada perquè els més petits gaudeixin de la festa sense córrer riscos. Si teniu canalla, aquest és el millor lloc per introduir-la
en la festa mediterrània.

La porta de l’infern
Diumenge 22, a les 20.15 h
Via Laietana amb pl. Antoni Maura
D’on surten els diables i les bèsties de foc?
Doncs de l’infern, és clar. El foc i la pólvora marcaran el moment en què s’obriran les
portes de l’avern i veureu desfilar els éssers
més diabòlics i sorollosos de la festa major
de Barcelona. Un moment espectacular que
marca l’inici del Correfoc. No us ho perdeu,
perquè enguany podreu veure una nova porta
de l’infern: la de la Satànica de Sant Andreu.
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Cercavila de castellers
i festa castellera

Xambanga de gegants
Dilluns 23, a les 21 h
Recorregut: Museu Marítim, Av. Drassanes,
la Rambla, Ferran, pl. Sant Jaume i interior
de l’Ajuntament
La nit de dilluns trobareu pels carrers de la
Barcelona vella una desfilada extraordinària.
La formen gegants i geganters disfressats, en
una barreja insòlita de passejada de gegants
i rua carnavalesca. Competeixen per veure
qui s’ha fet la disfressa més original, així que
la imaginació i el bon humor estan garantits.
Enguany la Xambanga surt del Museu Marítim en direcció a la plaça de Sant Jaume, on
els gegants faran nit. Abans d’anar a dormir,
però, la formació musical Els Laietans farà
ballar els gegants... i les seves colles!

S’hi ha d’anar vestit com cal
Poseu-vos gorra, mocador al coll i camisa o samarreta de màniga llarga, pantaló
llarg i calçat tancat i flexible. La roba ha
de ser de cotó, així que deixeu de banda
les fibres sintètiques i inflamables.
Protegiu la canalla
Els nens i nenes podran gaudir del foc
més intensament i amb menys perills a
la Cercavila de Foc dels Diables Petits,
però si veniu amb ells al Correfoc dels
adults, col·loqueu-vos a una distància
prudencial, en cap cas a la primera fila.
Si patiu alguna discapacitat
Sigueu prudents si teniu problemes de
mobilitat o patiu alguna mena de discapacitat. No us poseu a primera fila.
Abaixeu les persianes
Teniu botiga en l’itinerari del Correfoc?
Retireu els tendals i tapeu els vidres.
No us feu els valents
El Correfoc és divertit però pot ser perillós. Mesureu les vostres possibilitats i
no preneu riscos innecessaris. Si encara
així teniu un problema, a la zona trobareu
serveis mèdics i ambulàncies.
En tot cas recordeu que cadascú és responsable de la seva pròpia seguretat.
Seguiu les normes!

El Correfoc
Diumenge 22, a les 20.30 h
Recorregut: pl. Antoni Maura, Via Laietana
i pl. Antoni López
Tot i que les bèsties que hi participen tenen
una tradició llarguíssima, el Correfoc pròpiament dit va néixer el 1979 i va ser, en el seu
origen, una Mostra de Bèsties Fantàstiques
en què participaven bàsicament grups catalans de fora de Barcelona. L’espectacle, amb
antecedents en tradicions com el ball de diables que ja es ballava al segle xiv, va ser rebatejat amb el nom de Correfoc i es va convertir
en un èxit immediat que ha acabat definint la
festa de la Mercè però que, a més, s’ha estès
ràpidament per festes majors de tot Catalunya. Avui no falten colles de diables barcelonins que omplen de pólvora i espurnes la
festa acompanyant en Llucifer, la Diablessa,
el Diable Gros i totes les bèsties de foc del
bestiari barceloní, entre les quals es compten
la Víbria, la Mulassa, el Sagresaure, el Tolc,
en Gaudiamus i moltes figures més. Veniu a
conèixer-les: les veureu aparèixer darrere els
Tabalers del Poble-sec, que aquest any obren
la festa sobre rodes. Segur que se us en va la
vista cap a tot arreu, però no deixeu de llegir
atentament els consells de seguretat que
apareixen en les pantalles: és absolutament
necessari que els seguiu per gaudir de la festa més segura.

La casa gòtica
dels Gegants
Per la Mercè, els Gegants de Barcelona
s’han traslladat enguany a les dependències del Museu Marítim, a les Drassanes Reials. Aquí els veureu en un entorn més espaiós i convenientment ambientat per tal que aquestes figures de
l’imaginari tradicional barceloní llueixin
més que mai.
Hi arribaran el diumenge 15, en la cercavila “Cap a la Festa. Anada dels Gegants
de la Ciutat a la Mostra de Gegants”, que
sortirà a les 18 h del Palau de la Virreina i
baixarà per la Rambla i el Portal de Santa Madrona fins a les Drassanes.
Si els aneu a veure, no només hi trobareu els Gegants de Barcelona, sinó també uns convidats en miniatura: són els
Gegants de Iakaré, un espai creatiu de
Vilanova i la Geltrú dedicat a la cultura
gegantera que ha reproduït a petita escala gegants de tot Catalunya. Els veureu
disposats en una llarguíssima cavalcada
que deixa constància tant del talent artístic d’aquests artesans com de la riquesa iconogràfica de la festa catalana.
Ja veureu que en aquesta cavalcada en
miniatura no falta ni el públic!
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Recordeu que al Correfoc...

Els actes de la Mercè amb una història més llarga i amb més elements
simbòlics se celebren el dia de la patrona al matí. No us els perdeu
si voleu viure intensament la festa més tradicional.

Matinades de grallers
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Dimarts 24, a les 8 h
Recorregut: pl. de la Mercè, circuits lliures
pel barri Gòtic i pl. Sant Jaume
Els grallers recorren els carrers del barri
Gòtic anunciant que és el dia de la patrona
i convidant tothom a afegir-se a la festa per
retre-li l’homenatge que es mereix. Paga la
pena veure’ls en acció així que... si no viviu
al centre, poseu-vos el despertador, veniu a
acompanyar-los en el seu recorregut i viviu la
festa des del primer moment del dia.

Galejades de trabucaires
Dimarts 24, a les 9.45 h
Recorregut: av. Catedral, pl. Nova, Bisbe
i pl. Sant Jaume
Els trabucaires de les colles barcelonines comencen el dia amb una ofrena floral a la patrona i, a continuació, fan una galejada de lluïment davant la catedral. Després continuen
disparant les seves armes en una passejada
tronadora que s’acaba a la plaça de Sant Jaume en el mateix moment en què les autoritats
surten cap a la basílica de la Mercè. Si sou
sensibles als sorolls forts, potser aquest acte
de la festa major no està fet per a vosaltres!

Anada a ofici
Dimarts 24, a les 10.20 h
Recorregut: pl. Sant Jaume, Ciutat, Regomir,
Ample i pl. de la Mercè
La missa concelebrada que es fa el dia de
la patrona és l’acte central del Matí de Festa Major. Les autoritats surten de la plaça de
Sant Jaume per anar a la basílica de la Mercè
acompanyades, això sí, dels Gegants i l’Àliga de
la Ciutat, els capgrossos Macers i la cobla de
flabiolaires Els Perdigots. I en tan bona companyia, la passejada es converteix en una festa.

Matí Gegant: XXI Mostra
de Balls de Gegants i
Passada de nans i gegants
Dimarts 24, a les 11 h
Plaça de Sant Jaume
Recorregut: pl. Sant Jaume, Jaume I,
pl. de l’Àngel, Via Laietana, Argenteria,
pl. Santa Maria del Mar, Santa Maria del
Mar (fossar de les Moreres), pg. del Born,
Ribera i pg. Picasso
Els gegants s’acaben de llevar i ja estan preparats per compartir la festa interpretant els
seus balls a la plaça. Cadascun té la seva pròpia dansa i han convidat a veure els seus balls
els nans i capgrossos abans de fer la Passada
fins al Born i la Ciutadella.

Seguici d’Autoritats
Dimarts 24, a les 12 h
Recorregut: pl. de la Mercè, Ample, Regomir,
Ciutat, Hèrcules, Jaume I, pl. Sant Jaume
i interior de l’Ajuntament. Després dels
balls, el Seguici Festiu continua per
Font de Sant Miquel, Ciutat, Hèrcules,
pl. Sant Just, Dagueria, Jaume I, pl. de
l’Àngel, Via Laietana, Argenteria, pl. Santa
Maria del Mar, Santa Maria del Mar,
pg. del Born, Ribera i pg. Picasso
L’alcalde i la resta d’autoritats tornen cap a la
Casa Gran en l’anomenat Seguici d’Autoritats,
del qual formen part la Banda Municipal i el
Seguici Popular: els Capgrossos Macers, els
Gegants de la Ciutat, els Cavallets Cotoners,
l’Àliga de la Ciutat, el Lleó, la Mulassa, el Bou,
el Drac, la Víbria, la Tarasca i els Gegants del
Pi i de Santa Maria del Mar.

Balls de l’Àliga i dels
Gegants de la Ciutat
Dimarts 24, a les 12.15 h
Plaça de Sant Jaume
En arribar el Seguici a la plaça de Sant Jaume,
i amb l’alcalde al balcó de l’ajuntament, es
produeix el moment més emblemàtic i emotiu
de la festa: els balls de l’Àliga i dels Gegants
de la Ciutat.
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Matí de Festa Major

Diada castellera
de les colles locals

Concert de carilló:
Swingant

Dimarts 24, a les 12.30 h
Plaça de Sant Jaume

Dimarts 24, a les 21 h
Plaça de Sant Jaume

Els castellers, que tancaven el Seguici d’Autoritats, ens ofereixen una exhibició del seu
talent aixecant els seus castells, en una metàfora perfecta del que es pot aconseguir treballant en equip. Silenci, que els Castellers de
Barcelona, de Sants, de la Vila de Gràcia, de
la Sagrada Família, del Poble-sec i de la Colla
Jove de Barcelona necessiten concentració.

El carilló obre la temporada de concerts amb
un repertori ple de ritme que, amb el títol de
Swingant, deixa clares les seves intencions.
Les seves campanes, tocades per la carillonista Anna Maria Reverté, faran sonar composicions d’artistes com George Gershwin o
Duke Ellington, entre d’altres. Podeu seguir el
concert des del pati dels Tarongers o des dels
carrers de Sant Honorat, Bisbe o de la Fruita.

Toc a plegar
Dimarts 24, a les 21 h (Toc a plegar) i 22 h
(Contradansa dels Gegants de Barcelona)
Recorregut: pl. del Rei, baixada de Santa
Clara, Pietat, Bisbe, pl. Nova, Boters,
pl. Cucurulla, Pi, pl. Sant Josep Oriol,
pl. del Pi, Cardenal Casañas, la Rambla
i Palau de la Virreina

Dimarts 24, a les 18 h
Recorregut: Marquès de l’Argentera,
Comerç, Princesa, Via Laietana, Jaume I
i pl. Sant Jaume
Els gegants i d’altres col·lectius de cultura tradicional protagonitzen un dels actes
més populars de la Mercè: una Cavalcada
que enguany té com a tema la commemoració del 1714 i que, per tant, fa un recorregut
especial que comença a les portes de la Ciutadella. Veureu els gegants aplegats darrere
els estendards de cadascun dels gremis de fa
tres-cents anys i acompanyats de la Coronela
de Barcelona, una institució d’autodefensa
formada per ciutadans de diversos gremis.
Al final del recorregut veureu els balls dels
Gegants de la Ciutat i de l’Àliga, i també tots
els gegants de Barcelona participant en un
espectacle final. Una Cavalcada que és, també, un viatge per la història de la ciutat i de
Catalunya. “Roda el món i torna al Born.”

Ballada de sardanes
Dimarts 24, a les 19 h
Plaça de la Mercè
El dia de la patrona s’està acabant, i segurament no hi ha millor manera d’acomiadar-se
de la Mercè que amb les sardanes de l’Agrupació Cultural Folklòrica de Barcelona i la
música de la Cobla Marinada.

Ai! La festa s’acaba i és el moment d’acomiadar-se dels Gegants de la Ciutat. En Jaume i
Na Violant se’n tornen al Palau de la Virreina.
Abans d’un descans que s’han ben guanyat,
s’acomiaden fent una passejada pels carrers
del barri Gòtic i ballant la Contradansa dels
Gegants de Barcelona, una antiga melodia
que es tocava per Corpus i que, ara, ells utilitzen per començar i acabar les seves actuacions públiques. Fins l’any vinent!
Transports
Avinguda de la Catedral
L4 [Jaume I]
17, 19, 40, 45, 120 i N8
Pl. Carles Pi i Sunyer; Duran i Bas, 2; av. Catedral, 6
Plaça de Sant Jaume
L3 [Liceu] i L4 [Jaume I]
17, 19, 40, 45, 120 i N8
Pl. Sant Miquel i pl. Ramon Berenguer el Gran
Palau de la Virreina
L3 [Liceu]
14, 59, 91, 120, N9, N12 i N15
Pla de la Boqueria; pl. Vicenç Martorell
Plaça de la Mercè
L3 [Drassanes] i L4 [Jaume I]
14, 36, 59, 64, 120, N0 i N6
La Rambla, 2; pg. Colom, 26; Joaquim Xirau
		 i Palau, 2

Museu Marítim
L3 [Drassanes]
14, 18, 36, 38, 57, 59, 64 i 91
Av. Portal de Santa Madrona, 2-4; Cervelló, 5;
		 i la Rambla
Fossar de les Moreres - El Born
L1 [Arc de Triomf] i L4 [Jaume I i Barceloneta]
14, 39, 51, 120, N0, N6 i N11
Rodalies Renfe [Arc de Triomf]
Pl. Comercial; av. Marquès de l’Argentera, 1 i 17;
		 pl. Jaume Sabartés, 1
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La Cavalcada de la Mercè:
Roda el món i torna al Born

Viena,
ciutat convidada

Salutació de l’alcalde de Viena
Estimades ciutadanes i ciutadans de Barcelona,
Viena és avui la ciutat convidada de la Mercè, la gran festa
de Barcelona. Ens alegrem molt que Viena hagi estat escollida.
Estic convençut que, amb la diversitat de la seva vida cultural,
Viena podrà contribuir molt a l’èxit de la festa.
Les ciutats són els motors d’Europa. Com a centres d’investigació,
innovació i desenvolupament, també poden indicar vies per sortir
de la crisi econòmica. Barcelona i Viena han acceptat aquest repte
activament i fan, de maneres diferents, tot el possible per mantenir-se
com a centres de referència a Europa.
Com Barcelona, també Viena és una gran ciutat que rep molts
visitants. En aquest sentit, l’àmplia oferta cultural de gran qualitat és
una de les forces impulsores. M’alegro especialment que artistes de
Viena enriqueixin ara el programa de la Mercè amb una barreja molt
aconseguida de treballs contemporanis i espectacles tradicionals,
molt típics de la ciutat de Viena.
Desitjo a Barcelona, a tots els seus habitants, així com a tots els
visitants de les festes de la Mercè, que tingueu una bona festa major.
Dr. Michael Häupl
Alcalde de Viena

Música i circ al Castell
The Matchbox Big Band
Theatre Irrwisch: Wegenstreits Guests
Castell de Montjuïc
Veniu al Castell de Montjuïc i escoltareu
la música de The Matchbox Big Band, que
us faran passar una bona estona amb un
concert poc convencional. No marxeu sense
saludar els artistes del Theatre Irrwisch:
calcen xanques i tenen un humor a prova
de bombes.

La Ciutadella
balla amb Viena
Tanzschule Schwebach: taller de vals
i polca i Viennese Balldances
Wienerstaatsoper Ballettshule
Parc de la Ciutadella
Un vals, una polca... trieu el ritme vienès que
us agradi més i veieu-lo ballar... o apreneu
com fer-ho! Se n’encarregaran els professionals d’una prestigiosa escola vienesa, la
Tanzschule Schwebach, que us ensenyaran
com ballen aquests ritmes els professionals
de la dansa i, després, us oferiran la possibilitat d’aprendre a fer-ho en un taller de valsos i
polques. Ja us avisem que no seran els únics
ballarins de vals del parc de la Ciutadella,
perquè al recinte trobareu també els de la
Wienerstaatsoper Ballettshule.

Òpera, mímica, dansa
i electrònica, tot en un
Parc de la Ciutadella
L’escena més avantguardista de Viena pren
l’Escenari 2014 del parc de la Ciutadella per
recrear en clau contemporània tres composicions musicals tradicionals passades pel filtre de l’electrònica i les formes més noves de
l’art. Són La reina de la nit, amb el músic Wolfgang Mitterer i el mim rus Yevgeny Sitochin;
La casa de tres noies, a càrrec d’Erdem Tunakan, i El Danubi blau, interpretat en clau de
dansa contemporània per Lucas Baio i Dominik Grünbühe. La tradició vienesa, renovada.

Electrònica vienesa
Parc del Fòrum
A la capital austríaca no tot és tradició. Voleu
escoltar els sons més nous de Viena? Doncs
haureu de passar pel parc del Fòrum, on dins
la programació del BAM, el dilluns 23 trobareu un escenari dedicat exclusivament als valors més consolidats de l’escena electrònica
de la ciutat convidada de la Mercè 2013.
Més informació: www.bam.cat
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La capital austríaca, d’on venia l’arxiduc Carles,
té molt a veure amb la història de la Catalunya del 1714,
per això s’afegeix a la festa de la Mercè amb un seguit
de propostes on en coneixereu tant les tradicions
com els artistes més nous.

Willi Dorner: un artista
vienès a la Ciutadella
Cie. Willi Dorner: Bodies in urban spaces
Parc de la Ciutadella
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Tres-cents anys després que comencés el setge
de Barcelona [1713-1714], el Born i el parc de la
Ciutadella ens mostren com era la ciutat just abans
d’aquells fets, que inspiren també la Cavalcada de la
Mercè d’enguany. En aquests espais veureu recreada
la vida quotidiana en una ciutat ben diferent de la
que coneixem avui. Veniu amb tota la família i us ho
passareu la mar de bé aprenent la nostra història.

La llum de Viena
OMAi: Tagtool Art & Open
Sessions
Parc de la Ciutadella
Al parc de la Ciutadella hi ha uns convidats
vienesos d’allò més moderns: els OMAi, uns
artistes de la llum que fan el que s’anomena
tagtool, uns grafits lumínics que projectaran
sobre els murs del Museu de Zoologia les
imatges més impactants. Us ve de gust provar-ho? Aquí us ensenyaran com fer-ho!

El Born Centre Cultural
Jordi Casanovas:
l’Auca del Born
El Born Centre Cultural
Dies 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26,
27 i 28 de setembre

Concert de valsos
amb l’OBC
Dilluns 23, a les 22 h
Avinguda de la Catedral
Barcelona ret un homenatge a la ciutat convidada d’enguany mitjançant la seva música.
L’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya ens oferirà un concert de
valsos, la banda sonora més tradicional de
la ciutat. Després dels valsos, hi haurà un
descans d’una hora abans que un seguit de
discjòqueis posin música a una pista de ball
que animaran els integrants de Bailongu. Tradició i modernitat a la catedral.

Transports
Avinguda de la Catedral
L4 [Jaume I]
17, 19, 40, 45, 120 i N8
Pl. Carles Pi i Sunyer; Duran i Bas, 2;
		 av. Catedral, 6
Parc de la Ciutadella
L1 [Arc de Triomf] i L4 [Jaume I i Barceloneta]
14, 39, 41, 51, 120, N0, N6, i N11
Av. Marquès de l’Argentera, 1 i 17; pl. Comercial;
		 pl. Jaume Sabartés; i pg. Pujades, 8 i 12
Castell de Montjuïc
L2 i L3 [Paral·lel]
150
Telefèric de Montjuïc

a
rad
Ent €
2

L’antic mercat del Born reobre les portes l’11
de setembre de 2013 convertit en un espai
polivalent de nova generació on les instal·
lacions més modernes conviuen amb un jaciment arqueològic de la Barcelona del 1700.
Aquí podreu fer-vos una idea del gran dinamisme d’aquella ciutat bolcada en el comerç
i, també, conèixer en detall els fets del 1714.
Per obrir l’espai, el dramaturg Jordi Casanovas ha preparat un espectacle de 45 minuts
on una trentena d’actors fan reviure la Barcelona del segle xviii en 48 escenes. Haureu de
pagar una entrada de 2 € que es destinaran
a fins socials.
Més informació: www.bcn.cat/tricentenari
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La Barcelona
del Tricentenari

Passejant per la Ciutadella trobareu una vintena de ballarins catalans que protagonitzen
amb els seus cossos un seguit d’intervencions a l’espai. Crearan tota mena de formes
als racons més insospitats, en unes accions
encadenades de caràcter efímer que seran
documentades fotogràficament i passaran a
formar part de la llarga llista d’accions en espais urbans que promou l’artista vienès Willi
Dorner. La Viena més moderna.

El parc de la Ciutadella
La ciutat de la bullícia
Dies 20, 21, 22, 23 i 24 de setembre

Cavalcada de Gegants
de la Mercè
Roda el món i torna al Born
Dimarts 24, a les 18 h
Recorregut: Marquès de l’Argentera,
Comerç, Princesa, Via Laietana, Jaume I
i pl. Sant Jaume
El Tricentenari és un dels grans protagonistes
de la Mercè, així que un dels actes centrals de
la festa, la Cavalcada, evoca la Barcelona de
l’època. Els diferents gremis d’artesans desfilaran rere les seves banderes i estendards,
inclosos els Gegants i la Coronela de Barcelona, els membres de la qual desfilaran muntats a cavall.

Transports
El Born Centre Cultural
L1 [Arc de Triomf] i L4 [Jaume I i Barceloneta]
14, 39, 51, 120, N0, N6 i N11
Rodalies Renfe [Arc de Triomf]
Pl. Comercial; av. Marquès de l’Argentera,
		 1 i 17; pl. Jaume Sabartés
Parc de la Ciutadella
L1 [Arc de Triomf] i L4 [Jaume I i Barceloneta]
14, 39, 41, 51, 120, N0, N6, i N11
Av. Marquès de l’Argentera, 1 i 17; pl. Comercial;
		 pl. Jaume Sabartés; i pg. Pujades, 8 i 12
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Convertiu-vos per una estona en ciutadans
de la Barcelona del 1708, una ciutat alegre
que celebrava el casori de l’arxiduc Carles i
Elisabeth Cristina de Brunsvic-Wolfensbüttel.
Passejant per la Ciutadella trobareu processons festives, jardins decorats, campaments
de miquelets, una taverna que bull d’activitat,
uns espectacles que ens expliquen la història
de la ciutat fent servir les tecnologies més noves... Són algunes de les propostes que trobareu al parc, una de les seus del festival Mercè
Arts de Carrer (MAC). Aprendreu història de la
manera més divertida, de la mà d’uns artistes
guarnits amb vistosa indumentària d’època.

El parc
de la
Ciutadella
[RECREACIÓ HISTÒRICA DEL 1714]
Divendres 20, de 21 a 1.30 h
Dissabte 21, d’11 a 1.30 h
Diumenge 22, d’11 a 24 h
Dilluns 23, de 18 a 1.30 h
Dimarts 24, d’11 a 24 h

La Barcelona del 1700 sempre estava disposada a guarnir edificis
i carrers. La veureu recreada pels escenògrafs i artistes
Jordi Bulbena i José Menchero. Hi trobareu façanes amb altarets,
fonts il·luminades i una plaça on us serviran xocolata.
I fora muralles trobareu el campament dels miquelets.
Acosteu-vos al llac i veureu uns personatges guarnits amb vestits
fastuosos a bord d’unes barques. No deixeu de passar per
l’Escenari 1714, programat per Montse Colomé i Jordi Vidal.

L’espai de les veus
Umbracle
Dies 20 i 23, de 21 a 1.30 h
Dia 21, d’11 a 1.30 h
Dies 22 i 24, d’11 a 24 h
Atenció: l’activitat s’interromp
cada dia de 15 a 15.30
i de 20.30 a 21 h
Rafael de Casanova, Antonio de Villarroel o
l’arxiduc Carles, entre d’altres, us esperen a
l’Umbracle. Fareu un petit circuit durant el
qual els sentireu com descriuen alguns dels
moments clau de la guerra de Successió. Una
passejada per la història que us permetrà fervos una fotografia clara dels fets del 1714.

Processó festiva
Dies 21 i 22, a les 13.45, 17
i 19.45 h
Dimarts 24, a les 13.45 h
A la ciutat del segle xviii, les processons eren
habituals. També se’n feien de caràcter laic
quan hi havia algun esdeveniment fora de
l’habitual. A la Ciutadella en trobareu una que
inclou fins i tot una carrossa decorada amb
motius pagans i populars. Participeu en la celebració com uns barcelonins del 1700!
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La ciutat
de la bullícia

Campament de miquelets
Zona Parlament
Dies 20, 21, 22, 23 i 24,
tot el dia en horari del parc
Passeu pel punt de reclutament dels miquelets i us ensenyaran les armes amb què es
lluitava i de quins elements constava l’equipament d’un d’aquests soldats. I després visiteu el campament que hi ha fora muralles, hi
descobrireu com vivien els membres d’aquest
cos, que va tenir un paper molt actiu durant el
setge del 1713-1714, i com eren les tendes on
s’estaven la tropa i els oficials.

Campament d’Almansa

I si ja heu vist el campament dels miquelets,
ara podreu conèixer el dels soldats borbònics. El recreen els membres de l’Associación
Cultural 1707, que cada any reviuen la batalla
d’Almansa incloent un campament de l’època.

Els barcelonins del 1708
Dies 20, 21, 22, 23 i 24,
tot el dia en horari del parc
Demaneu una xocolata a la plaça de la Font
de la Guineu, aneu a fer un mos a la Taverna
Colomer o passegeu pel parc. Arreu trobareu
personatges vestits d’època i interpretats per
actors de primera. Uns porten robes luxoses,
els altres, les robes senzilles dels taverners o
els artesans. Us trobareu una vídua (Matilde
Muñiz), una madame (Anna Briansó), un notari que voldrà deixar constància escrita dels
vostres béns o un escurapous que us parlarà
de la vida dels barcelonins més humils (Quimet Pla), uns xocolaters que us serviran una
xicra (Ester Martín i Xavier Tàpias) o uns taverners que us atendran a la Taverna Colomer
(Mònica Lucchetti i Jaume Ametller “Notxa”).
Aquests personatges us explicaran també les
seves vivències des de l’Escenari 1714 en un
seguit d’accions teatrals.

Xuriach amb els esbarts
de Barcelona [Catalunya]
Mestreballs

Glosadors [Mallorca]
Glosa musicada
Til·lers - Escenari 1714
Dia 20, a les 22.15 h
(amb Jaume Arnella)
Dies 21, 22 i 24, a les 13.45,
16.15 i 19.45 h

Til·lers - Escenari 1714
Dies 21, 22 i 24, a les 12
i a les 18 h
Com als d’avui, als barcelonins del 1700 també els agradava anar a fer un mos o beure alguna cosa amb els amics, d’aquí que a la Ciutadella s’hagi recreat una taverna com les del
segle xviii. És la Taverna Colomer, dins la qual
hi ha música, festa i ball. La veureu especialment animada durant els espectacles que ha
organitzat la companyia de música i ball Xuriach, codirigida per Marc Riera, Anna Romaní
i Carles Mas, que ha recuperat sons i passos
coreogràfics d’ahir. Com a segon bloc de la
proposta Mestreballs, a l’escenari de la Taverna Colomer veureu els esbarts Ciutat Comtal,
Maragall, Folklòric d’Horta, Gaudí, Sant Martí,
Joventut Nostra, Sant Jordi, l’Esbart Català
de Dansaires i els Ballets de Catalunya interpretant danses basades en els passos que es
ballaven el 1708. No us conformeu amb mirar,
perquè aquesta és una proposta participativa!

Mateu Matas “Xuri” és un dels glosadors que,
com Carles Belda, Jaume Arnella i Josep
Pedrals, passen aquests dies per l’Escenari
1714. Com fan els rapers d’avui, Xuri, els Germans Martorell (Pere Joan i Manel) i Maribel
Cervera empren les paraules per establir
combats verbals que acompanyen de música.
Ara bé, ho fan amb gloses que utilitzen per
parlar-nos de l’ahir i l’avui, sempre amb la reivindicació com a objectiu.

Ministrers de la Ciutat

[Catalunya]

Til·lers - Escenari 1714
Dies 21, 22 i 24 a les 14.30 h
Quines músiques sonaven i s’escoltaven a la
Barcelona de principis del segle xviii? Ho sabreu si veniu a escoltar aquesta formació que,
amb instruments com el flabiol, el tamborí o
la xeremia, interpreta la banda sonora de la
ciutat del passat.
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Zona Parlament
Dies 20, 21, 22, 23 i 24,
tot el dia en horari del parc

Til·lers - Escenari 1714
Dia 20, a les 21 i a les
23.45 h
Dia 21, a les 21 h
Dies 22 i 24, a les 20.45 h
Dia 23, a les 21 i a les 0.45 h

Dani Serra i Franc Aleu
[Catalunya]

Passat amb futur
Parlament
Dies 20, 21 i 23, de 22.30 a 1.30 h
Dies 22 i 24, de 22 a 24 h
Guerra, horror, honor, alegria... Tots aquests
elements han format part de la història de
Barcelona en els últims tres-cents anys, i tots
apareixen en aquest espectacle amb guió de
Dani Serra. Aquesta passejada per la nostra
història, des del setge fins a l’actualitat, retrata la destrucció i la decadència que van
seguir a la derrota, i el que va passar després.
Veureu com s’aixeca l’edifici del Parlament
com a polvorí destinat a controlar la ciutat i
com, amb els anys, acaba convertit en seu del
poder legislatiu català. La banda sonora és
del músic Arturo Calvo, d’Electrocugat.

Aquest poeta i recitador submergeix els espectadors en el món de ritmes i sonoritats
que crea la seva veu. Per la Mercè puja a
l’escenari per oferir-nos un recital de poesia
barroca en el qual podreu escoltar algunes
bones mostres de les composicions que es
llegien a la ciutat fa tres-cents anys.

Jaume Arnella
i Carles Belda [Catalunya]
Til·lers - Escenari 1714
Dia 20, a les 22.15 h
(Arnella amb Xuri)
Dies 21, a les 22.15 h
Dies 22 i 24, a les 21.45 h
Dia 23, a les 23.30 h
Un romancer del segle xxi expert en el cançoner tradicional català (Arnella) i un acordionista poc ortodox (Belda) protagonitzen un
espectacle que promet ser una trobada entre
generacions plena de seny arrauxat o de rauxa assenyada, segons com us ho mireu.

Francesc Ribera “Titot”
i David Rosell [Catalunya]
L’esca del pecat
Til·lers - Escenari 1714
Dia 21, a les 23.45 h
Dies 22 i 24, a les 23 h
Dia 23, a les 22.15 h
Han treballat plegats en bandes com Brams i
Mesclat, i ja han creat en alguna altra ocasió
espectacles pensats per a petits escenaris
en què han fet sonar cançons pensades per
escoltar-les en la intimitat. Ara presenten un
espectacle nou de petit format, però aquest
cop ens proposen un so dinàmic i alegre a
partir del qual recuperen antigues cançons
compartides.

Parc de la Ciutadella — 35

Parc de la Ciutadella — 34

Josep Pedrals [Catalunya]

Del passat... al futur. Enguany, el parc de la Ciutadella ens ofereix
una bona mostra del talent més innovador dels artistes de carrer
i ens projecta cap a la Barcelona de demà. Amb coordinació artística
de la coreògrafa Anna Planas i presentat per Fiona Rycroft.

Tap Olé / Tapage /
Chicago Tap Theatre

[Barcelona, Tolosa i Chicago]
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Liaison III

No hi ha només un estil de claqué, sinó
diversos. I es poden combinar amb resultats
espectaculars. És el que han fet els membres
de la companyia catalana Tap Olé, que han
convidat els Tapage de Tolosa i el Chicago Tap
Theatre per crear un espectacle conjunt en
què fusionen tres estils diferenciats de les
dues ribes de l’Atlàntic i exploren els límits del
claqué.

Cascada - Escenari Cascada
Dies 21, 22 i 24, a les 14 i 19.15 h
Deu parelles de nois i noies de la Wiener Statsoper Ballettschule ens oferiran una exhibició de balls vienesos i repertori clàssic. Amb
ells actuen els alumnes del Centre de Dansa
de Catalunya, una de les millors escoles de
dansa clàssica de la ciutat que lideren Roser
Muñoz i Joan Boix. Pareu-hi atenció, que Boix
ha estat parella artística de Simona Noja, directora de la Wiener Staatsoper Ballettschule
que actúa a l’Escenari Glorieta.

Tanzschule Schwebach
[Viena]

Cascada - Escenari Glorieta
(exhibició)
Dies 21, 22 i 24, a les 11.30 i 17 h
Cascada - Illeta (taller)
Dies 21, 22 i 24, a les 12.15
i 17.45 h
L’Escola de Dansa Schwebach protagonitza
uns tallers on aprendreu els rudiments del
vals i la polca. També us ofereixen una exhibició on, vestits de festa, us ensenyen com són
les danses d’obertura d’un típic ball vienès.

La Banda Municipal interpreta temes de musicals. S’encarreguen de ballar-los una tria
de bons ballarins i coreògrafs: Laura Olivella i
els joves artistes de la companyia Som-hi; els
campions de balls de saló Maria Carbonell i
Iñaki Albiol; l’actriu de musicals Marta Tomasa, i les ballarines de jazz de la companyia Cridans Cristina Miralles i Gisela Vera. L’espectacle té tres parts en què es ballaran temes
de musicals infantils; peces clàssiques i un
repertori més contemporani.

Wiener Staatsoper
Ballettschule [Viena]
Dansa a la Ciutadella

Cascada - Escenari Cascada
Dies 21, 22 i 24, a les 12 i 17.30 h
Dia 23, a les 18 h

Taller de vals i polca
i Viennese Balldances

Cascada - Escenaris
Glorieta i Cascada
Dies 21, 22 i 24, a les 20.30 h

Dei Furbi [Catalunya]
La flauta màgica
Cascada - Escenari Font
Dies 21, 22 i 24, a les 16.30 i 20 h
Es pot resumir una de les òperes més conegudes de Mozart sense que perdi l’essència i
afegint-hi bon humor? Dei Furbi ens demostra que sí en un espectacle brillant dirigit per
Gemma Beltran que ha estat aplaudit en tots
els escenaris on s’ha vist. David Costa es fa
càrrec de la direcció musical d’un muntatge
que juga amb el teatre, la música, el gest i el
sons vocals. Qualitat, virtuosisme i algunes
de les melodies més conegudes de Mozart.

La Tal [Catalunya]
The Incredible Box
Cascada - Escenari Mamut
Dies 21, 22 i 24, a les 13.15, 15.45
i 18.45 h
Quin èxit va tenir aquest espectacle el 1850!
No és estrany, perquè hi actuaven la cantant
de veu més pura, el mag més traçut... Tan bo
era l’espectacle que el van anar heretant els
néts i besnéts dels artistes originals. Però,
és clar, el talent no sempre s’hereta. Aconseguiran els artistes d’avui l’èxit dels seus
avantpassats?
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La Barcelona del 2014

Banda Municipal
de Barcelona [Catalunya]
A ritme de musical

Dies 21, 22 i 24,
a les 13 i 19 h
Aquest artista vienès ha recorregut ciutats
de tot el món amb una proposta singular:
una intervenció puntual en l’entorn urbà que
té com a matèria primera els cossos dels
ballarins que en prenen part, en aquest cas
un grup de vint ballarins catalans. Veient les
formes extravagants que creen amb els seus
cossos als espais més insospitats, prendreu
consciència de les restriccions i limitacions
del moviment.
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Tombs creatius [Catalunya]
L’estrany viatge
del Sr. Tonet
Espai Geologia
Dies 20 i 23, a les 21 h
Dies 21, 22 i 24, a les 11.30, 16.30
i 22 h
Benvinguts al món de sons, llum i moviment
del senyor Tonet, un personatge que ha voltat
molt i que, al llarg de les seves aventures, ha
anat trobant tota mena de personatges curiosos. Fent servir palets de fusta, mobles antics
i material en desús, ha fabricat un seguit de
caixes i a dins de cadascuna hi ha... un personatge singular creat amb l’ajuda de la mecànica robòtica.

Ferroluar [Catalunya]
UFO MC14
Dia 20, de 21 a 1.30 h
Dia 21, d’11 a 1.30 h
Dies 22 i 24, d’11 a 24 h
Dia 23, de 18 a 1.30 h
L’artista i escenògraf Raül Martínez Beteta i
els seus col·laboradors fa anys que creen tota
mena de bèsties amb ànima mecànica. Han
donat vida a formigues gegants, a animals
aquàtics i fins i tot a algun ésser de l’espai exterior com el que veureu aquí. És un robot que
ha vingut d’una estrella llunyana en una nau
espacial. Fa cara d’enfadat, però és bo, s’estima els nens i li agrada la música, d’aquí que
l’hagin convidat a l’última Cavalcada de Reis i
al Sónar 2013.

Bufa & Sons i Dani Pulmón
[Catalunya]

Tubs del món
Espai Zoologia
Dies 21, 22 i 24,
a les 17.15 i 20 h
Dia 23, a les 20.30 h
Això és un concert extravagant, una conferència... i alguna cosa més que descobrireu
quan vingueu a escoltar aquests artistes
únics. Han fet servir objectes de reciclatge i
han creat uns instruments inversemblants.

Markeliñe
ZooZoom

[País Basc]

Espai Zoologia
Dies 21, 22 i 24, a les 11, 12.30
i 14 h
Dia 23, a les 18 h
Joc i teatre es combinen en una proposta...
molt animal. Aquí veureu com d’un tub se’n fa
un cuc; d’una planxa, un cranc, i d’un tros de
roba... un elefant!

Zero en conducta [Catalunya]
Nymio. Historias mínimas
contadas a mano
Espai Zoologia
Dies 21, 22 i 24, a les 16 i 18.45 h
Dia 23 a les 19.15
José Antonio Puchades “Putxa” ha creat un
espectacle divertit i poètic en què veureu
mans disfressades, mans que volen i que ballen i mans que no diuen res però tenen moltes coses per explicar-vos.

Sina Greinert [Alemanya]
Balloon Communication
Espai Zoologia
Dies 21, 22 i 24, d’11 a 19.45 h
Dia 23, de 18 a 21 h
Una flor, un barret, diferents tipus d’animals...
Per construir-los necessiteu poca cosa: amb
una mica d’aire i uns globus en tindreu prou.
Sina Greirert us ensenyarà que un globus es
pot convertir en qualsevol cosa... o gairebé!
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Cie. Willi Dorner [Viena]
Bodies in urban spaces

Til·lers - Escenari 2014
Dia 20, de 21 a 1.30 h
Dia 21, d’11 a 1.30 h
Dies 22 i 24, d’11 a 24 h
Dia 23, de 19 a 1.30 h
Sabeu què és un Nao? Un robot humanoide
fabricat a França que es pot programar per a
qualsevol cosa... fins i tot per ballar!

Goroka.tv [Catalunya]
Til·lers - Escenari 2014
Tot el dia
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Les imatges que veureu a la pantalla instal·
lada a l’Escenari 2014, presentat per Sergi
Ots, són una creació d’aquest col·lectiu dedicat al món audiovisual.

Barcelona Clarinet Players
[Catalunya]

Qui és Till?
Til·lers - Escenari 2014
Dies 21, 22 i 24, a les 14.45 h
Una agrupació musical que aposta per la innovació, la fusió i la interdisciplinaritat. Escolteu
els seus clarinets i deixeu-vos sorprendre.

Ateneu Popular 9barris
[Catalunya]

Fragment del Combinat 47
de Torpeza Rítmika
Til·lers - Escenari 2014
Dia 20, a les 22 h
Dies 21, 22, 23 i 24, a les 19.30
i 22 h
Ja fa anys que l’Ateneu Popular 9barris crea
uns combinats de circ on reuneix mostres del
talent dels artistes que en formen part. Del
Combinat 47, creat el 2013, procedeix aquest
número de roda cyr, una petita delícia plena
de poesia on Rossy Boffa, una artista amb
molt de talent, protagonitza la seva dansa
singular dins d’una anella gegant.

Marcel Tomàs [Catalunya]
Hotot
Til·lers - Escenari 2014
Dies 21, 22 i 24, a les 13.30 h
Imprevisible, sorprenent... Això és un cabaret
en versió moderna on aquest actor excepcional connecta amb el públic cantant, ballant
i fent de mestre de cerimònies. Aconseguirà
que us rendiu als peus dels seus personatges
entranyables utilitzant com a arma el seu bon
humor. És tendre i poètic però, avisem, no té
pèls a la llengua! El xou més boig, divertit i
gamberro.

Kulbik Dance [Catalunya]
Cube fragments
Til·lers - Escenari 2014
Dia 20, a les 22.30 h
Dies 21, 22 i 24, a les 11.15 h
(taller), 20 i 22.30 h
Dia 23, a les 20 i 22.30 h
I si fusionem el hip-hop amb l’electrònica, el
blues, el jazz, el funk o el reggae? Ho ha fet
aquest col·lectiu, creador d’unes coreografies
que expliquen històries a partir del moviment
dels cosos i els ritmes més diversos. Us ha
agradat el que fan i en voleu aprendre? Doncs
també organitzen un taller on us expliquen
alguns dels seus secrets.

Xevi Xavi Xou [Catalunya]
From lost to the river,
express
Til·lers - Escenari 2014
Dies 21, 22 i 24 a les 12.45
i 17.15 h i a les 17. 45 (taller)
Dos personatges s’embarquen en una competició frenètica per demostrar les seves capacitats. Música, riallades, sorpreses i tones
de talent amb Xevi Dorca i Xavi Estrada, que
actuen tot el dia i, a les 17.45 h, munten un taller per compartir la seva saviesa en les arts
de l’humor.
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Nao Robots [França]
Els robots més pop

Til·lers - Escenari 2014
Dia 20, des de les 21.30 h
Dies 21, 22 i 24,
des de les 16 h
Dia 23, des de les 19.15 h
Les operes i operetes vieneses es posen al dia
en tres versions electròniques de músiques
tradicionals de la ciutat.
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La reina de la nit
Wolfgang Mitterer, un dels grans de l’electrònica experimental, remescla l’ària de Mozart
mentre el mim rus Yevgeny Sitochin recrea un
petit teatre de carrer.
La casa de tres noies
Erdem Tunakan, un altre gran nom de l’electrònica vienesa, remesclarà l’opereta vienesa,
de Berté i Schubert, amb l’ajuda de tres sopranos i un tenor.
El Danubi blau
Lucas Baio i Dominik Grünbühe, dos artistes avalats pel centre de dansa Tanzquartier
Wien rellegiran un clàssic vienès en clau de
dansa contemporània.

Xavier Pagès, Claudi
Bombardó i ballarins
[Viena-Catalunya]

Open Vals: Vine a ballar!
Espai Cascada
Dilluns 23, a les 20.45 h
Veniu tots a ballar! El coreògraf Claudi Bombardó, exballarí de l’Òpera de Viena, i Xavier
Pagès, al capdavant de l’Orquestra Camera
Musicae, s’encarreguen de posar moviment
i música a una gran festa coreogràfica que
serà una recreació dels balls populars vienesos. Els interpretaran ballarins de l’escola
de l’Òpera de Viena i estudiants dels últims
cursos del Conservatori Professional de Dansa de l’Institut del Teatre, a més de ballarins
del Centre de Dansa de Catalunya, l’Esbart
de Sant Martí, la Tanzschule Schwebach de
Viena i ballarins de balls de saló de diverses
escoles barcelonines. Ballem un vals?

Companyia Sharon
Fridman i Franc Aleu
[Israel-Madrid/Catalunya]

Fins on...?

Cascada
Dies 20, 21 i 23,
de 22.30 a 1 h
Dies 22 i 24, de 22 a 24 h
Fins on pot arribar una persona, una ciutat o
un poble? Aquesta exploració dels límits, tant
pel que fa al patiment com a la resistència o
la dignitat, és el tema d’un espectacle de projeccions que utilitza la dansa per parlar-nos
de les situacions extremes a què es van enfrontar els barcelonins, i del valor que van demostrar. Ho fa mirant al passat però utilitzant
elements del futur: unes tecnologies que capturen els moviments dels ballarins gràcies
als recursos audiovisuals més nous.

Voctro Labs / Universitat
Pompeu Fabra [Catalunya]
Concert virtual amb Ona
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Artistes vienesos [Viena]
Òpera en versió
electrònica

Til·lers - Escenari 2004
Dies 20, 21, 22, 23 i 24,
a les 23.30 h
Benvinguts al primer concert virtual de la Mercè. I és que els cantants… no existeixen. Ona,
Clara, Bruno i Rai són recreacions nascudes
d’un ordinador, però ballen i canten gràcies a la
tecnologia Vocaloid de síntesi de veu. Tothom
està convidat a proposar les lletres que cantaran els “artistes” i a fer bellugar aquests éssers
virtuals. Una proposta de Barcelona The Lab.

Omai [Viena]
Tagtool Art&Open Sessions
Espai Zoologia
Dies 20, 21 i 23, de 22 a 1 h
Dies 22 i 24, de 21.30 a 24 h
Projeccions espectaculars, bona música i
participació del públic són els elements amb
què treballa Omai, un col·lectiu que fa servir
la llum i un talent futurista per dibuixar sobre
qualsevol mur les imatges més suggeridores.
D’entrada preparen els seus visuals i, després, us proposaran experimentar vosaltres
mateixos en el món fascinant del tagtool.

Transports
Parc de la Ciutadella
L1 [Arc de Triomf] i L4 [Jaume I i Barceloneta]
14, 39, 41, 51, 120, N0, N6, i N11
Av. Marquès de l’Argentera, 1 i 17; pl. Comercial;
		 pl. Jaume Sabartés; i pg. Pujades, 8 i 12

El Castell
del Circ
Dies 21, 22 i 24 de setembre
Al Castell de Montjuïc trobareu circ, per veure
i per aprendre. Aquí us esperen artistes de casa i d’arreu
del món, entre ells els que formen part d’un combinat de circ
internacional ple de talents extraordinaris.
Presenta, movent-se entre els diferents escenaris
del castell, Jaume Navarro “Il Parlatore”.

En aquest combinat de circ dirigit per Leandro Mendoza “Ley”,
trobareu artistes de tot arreu i tots ben diferents. Només tenen
en comú un talent extraordinari i que molts han estat premiats al
Festival Mundial del Circ de Demà de París. José Luis Redondo farà
de presentador del combinat amb l’ajuda del basc Asier com
a mosso de pista. Els veureu, a ells i als artistes, actuar al so de
la música que interpreten els Circonautas, una banda especialitzada
a acompanyar espectacles de circ o teatre.

Chris & Iris [Alemanya]
Fossat de Santa Eulàlia.
Escenari 1
12.15, 16.30 i 19 h
Medalla de Plata al Festival del Circ de Demà
del 2012, aquesta parella alemanya practica
acrobàcies divertidíssimes amb la tècnica del
hand-to-hand i demostren, de passada, que
la mida no sempre és el que importa més. Ella
és baixeta i ell, altíssim, però tots dos tenen
habilitats extraordinàries i fan equilibris impossibles. I és que no és gaire habitual tenir
una noia dempeus... al palmell de la mà!

Duo XY [EUA]
Fossat de Santa Eulàlia.
Escenari 1
12.15, 16.30 i 19 h
Thomas Evans i Justin Sullivan formen un
duet de trapezi en el qual lliguen el seu domini de les tècniques de circ amb unes condicions físiques pròpies d’un atleta olímpic.
Un s’ha format a Seattle i a l’Escola de Circ
del Quebec; l’altre ha passat pel Cirque du
Soleil... I ara ja han aconseguit crear-se la
seva pròpia personalitat artística en un xou
en què combinen els números de trapezi més
depurats amb una poesia excepcional. No és
estrany que guanyessin la Medalla de Bronze
al Festival del Circ de Demà de París aquest
2013.
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Combinat de circ
internacional

Fossat de Santa Eulàlia.
Escenari 1
12.15, 16.30 i 19 h
Va créixer a Vermont (EUA) però es va formar artísticament a l’Escola Nacional de
Circ de Mont-real. Eric Bates és el creador
d’una proposta sorprenent que demostra
que l’element més humil pot ser la base d’un
espectacle apassionant. Aquest jove artista
fa servir unes senzilles capses de cigars com
a matèria primera d’una exhibició d’habilitat
en la qual sembla desafiar les lleis de la gravetat amb els seus jocs malabars. Un número dinàmic i ple d’humor on ni l’artista ni les
capses amb les quals treballa paren quiets
ni un instant.
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Nacho Flores [Catalunya]
Fossat de Santa Eulàlia.
Escenari 1
12.15, 16.30 i 19 h
Als centres de creació de circ barcelonins
coneixen perfectament aquest artista, que
utilitza unes simples capses per bastir un espectacle en què no només crea formes insòlites, sinó que, després, les utilitza per fer-hi
al damunt equilibris impossibles. La proposta
d’un medallista del Festival del Circ de Demà
de París que deixa constància del bon estat
de salut del circ català unint les tècniques de
la pista i les arts plàstiques.

Ouka [Japó]
Fossat de Santa Eulàlia.
Escenari 1
12.15, 16.30 i 19 h
Deixeu-vos portar per les il·lusions òptiques
que genera aquest artista japonès. Amb unes
anelles múltiples sembla desafiar les lleis de
la física i aconsegueix efectes impossibles.
Han quedat suspeses en l’aire, les anelles?
Originals i poètics, els números de manipulació que protagonitza Ouka —que ell anomena
ringarts— semblen gairebé un truc de màgia, però ja veureu que aquí no hi ha varetes
ni barrets de copa, sinó pura tècnica, moltes
hores de pràctica i tones de talent.

Will i Hélo [Canadà]
Fossat de Santa Eulàlia.
Escenari 1
12.15, 16.30 i 19 h
Es diuen William Underwood i Héloïse Bourgeois, però amb el seu nom artístic, Will i Hélo,
i una perxa xinesa, s’han fet un nom als escenaris de circ de mig món. I no és estrany perquè, tot i que la tècnica de la perxa xinesa és
present en molts espectacles de circ, no són
freqüents els que estan protagonitzats per
dos artistes que comparteixen l’instrument de
treball. Graduats a l’Escola de Circ de Montreal, captiven l’audiència combinant els seus
moviments en un espectacle vertical on duen
a terme uns equilibris gairebé miraculosos.

Duo eMotion [Canadà]
Fossat de Santa Eulàlia.
Escenari 1
12.15, 16.30 i 19 h
Els artistes de Mont-real Morgane Tisserand
i Pierre Antoine Chastang han aconseguit
portar les tècniques del trapezi als territoris
emocionals amb uns espectacles en què fan
poesia pura mitjançant uns moviments delicats i plens d’harmonia. Els exercicis més
complicats semblen senzills quan aquesta
parella protagonitza les seves coreografies
penjada d’un trapezi. Una dansa aèria que té
molt de felina i que mostra una química excepcional entre tots dos artistes.

Los Herrerita [Catalunya]
Taller: Circ a les golfes
Fossat de Santa Eulàlia
D’11 a 19.30 h
Els integrants d’aquesta companyia tenien
uns avis d’allò més singulars: es dedicaven al
món de l’espectacle. Ho van descobrir de petits
quan exploraven les golfes de casa seva i van
trobar tot d’estris de circ. Ara volen compartir amb vosaltres aquell moment màgic entre
baguls, maletes i andròmines, i reprodueixen
aquella estança en un taller en el qual us ensenyaran a fer anar un monocicle, mantenir
uns plats en equilibri sobre un pal, fer malabars o fer equilibris sobre una bola o caminant
sobre un fil. Per a petits grans artistes.
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Eric Bates [Canadà]

Hubei Wuqiao Acrobatic
Art School [Xina]
Fossat de Santa Eulàlia.
Escenari 1
14.30 h
Dotze acròbates d’una de les escoles d’acrobàcia i màgia més conegudes de la Xina arriben a Montjuïc per oferir-nos una mostra
d’un art que es va consolidar com a forma
d’entreteniment durant la dinastia Qin, entre
el 221 i el 206 aC. Era un espectacle propi de
la cort, però aviat va adquirir una gran popularitat. Ens mostren la raó d’aquest èxit els
membres d’una escola que ha obtingut premis prestigiosos dins i fora de la Xina.

12 i 16 h
Espectacle itinerant

Teia Moner [Catalunya]
Puces Cirkus Moner
Fossat de Santa Eulàlia. Carpa
11.30, 12.15, 13, 13.45, 14.30
i 15.15 h

Ni són cambrers ni dirigeixen cap orquestra,
encara que amb els fracs tan seriosos que
vesteixen aquests gegants ningú no diria que
el que fan... és fer-nos riure. Els veureu actuar
de la manera més còmica i descarada sobre
unes xanques altíssimes des de les quals us
grataran el cap o us prendran el gelat que
mengeu si no esteu al cas. Espereu a veure’ls en acció i descobrireu que no hi ha qui
es resisteixi a les seves provocacions. No us
amoïneu que, abans o després, s’asseuran a
descansar i, aleshores... encara riureu més.

L’Orquestra Pusil·lànime, una puça escapista, la puça forçuda, una puça mentalista...
Sí, això és un circ de puces, encara que totes
siguin humanes. La Teia Moner ens presenta
un circ en miniatura que potser és ínfim però
és ple d’artistes que fan heroïcitats úniques
i demostren habilitats extraordinàries. Veieu-lo en una carpa que s’estrena enguany, on
caben dos escenaris i molts espectadors amb
ganes de passar-ho bé.

Los2play [Catalunya]
Starfatal

Circ Pànic [Catalunya]
L’home que perdia
els botons

Fossat de Santa Eulàlia.
Escenari 2
13.45 i 18.15 h
Leandre Ribera, un gran del teatre de carrer,
dirigeix un espectacle en el qual l’humor, les
acrobàcies, els malabars i els equilibris es
barregen en una combinació explosiva. Sempre que actuen, els components d’aquesta
companyia acaben dient que és l’última vegada que apareixen davant el públic però, tot i
això, sempre hi tornen i acaben fent riure el
públic de valent. Cossos esculturals, moviments perfectes... Atenció, que aquest és un
espectacle d’alta volada!

Fossat de Santa Eulàlia. Carpa
16.30 i 19 h
Jordi Panareda és un artista virtuós, encara
que es faci passar per una víctima del seu
instrument de treball: una perxa que porta
enganxada al coll però que, quan adopti la
posició vertical, esdevindrà l’escenari de les
seves evolucions sorprenents. De vegades
enemic i de vegades aliat, aquest element es
converteix en un personatge en si mateix. Una
proposta de circ amb missatge que és per a
tothom però del qual gaudirà especialment el
públic adult.
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Theatre Irrwisch [Viena]
Wegenstreits Guests

Fossat Oest
11.30, 13.15, 16.30 i 18.15 h
(taller)
12.30 i 17.30 h (espectacle)
Acrobàcies, equilibris, salts, manipulació d’objectes... No semblen coses amb les quals es
pugui fer broma, d’aquí que aquesta actuació
comenci amb uns artistes molt seriosos que,
a força de fer bots una vegada i una altra,
acabaran perdent l’oremus. Ells crearan situacions còmiques i esbojarrades i desafiaran
la gravetat. Veniu aprendre la tècnica extraordinària d’aquesta companyia en el taller que
munten abans i després de l’espectacle.
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Dudu & Cia [Catalunya]
El niu
Fossat Oest. Racó poètic
11.30, 15.15 i 18.30 h
És un clown? És un ocell? Aquest ésser enigmàtic que va carregat amb tota mena d’objectes que ha anat trobant pertot arreu és una
mica totes dues coses. Veureu actuar l’Eduard Arnalot, en Dudu, sense paraules i sense
més normes que sorprendre els espectadors
amb qui interactua i arrencar-los un somriure
o una riallada. Sons i músiques acompanyen
un personatge ingenu i perspicaç que us deixarà captivats.

Kate & Pasi [Finlàndia]
Fossat Oest. Racó poètic
14 i 16.15 h
Potser heu vist alguns artistes que fan equilibris l’un sobre les mans de l’altre (el que es
coneix com a hand-to-hand) i alguns altres
que fan jocs malabars, però aquesta parella
finlandesa fa totes dues coses alhora i els
malabarismes els fan... amb els peus! L’humor és un component tan important com la
tècnica en una proposta que uns plantarà un
somriure als llavis.

I Baccalà Clown [Suïssa]
Pss Pss
Fossat Oest - Racó poètic
13.15 i 17 h
No sabreu el que pot donar de si una escala
fins que no haureu vist aquest xou. Va ser un
gran èxit a l’Off del Festival d’Avinyó del 2013
i està protagonitzat per dos clowns que, amb
les seves microacrobàcies, us faran riure en
una proposta fantasiosa, poètica i surrealista. Un espectacle íntim, d’aquells que arriben
a l’ànima i que sumen habilitats acrobàtiques
i bon humor. Si hi entreu tristos se us passaran els mals de seguida.

Leandre [Catalunya]
No sé
Fossat Oest. Racó poètic
12.30 i 17.45 h
Possiblement ja l’heu vist actuar en alguna
altra edició de la Mercè, perquè Leandre Ribera és tot un veterà de les arts de carrer i ha
creat una pila de xous encisadors i plens de
poesia. En aquest es converteix en un mag
del carrer que improvisa, juga amb els espectadors i busca un somriure de complicitat en una proposta que construeix l’artista,
però també el públic que es rendeix a la seva
màgia i accepta compartir amb ell el moment
excepcional de la creació escènica.

The Matchbox Big Band

[Viena]

Fossat de Santa Eulàlia.
Escenari 1
11.30, 15.30 i 18.15 h
Aquesta banda toca en festivals, festes, bodes, divorcis, debats parlamentaris, reunions
de negocis i, si cal, fins i tot en assassinats.
No tenen manies ni els preocupa la seva pròpia seguretat, perquè tenen un sol objectiu:
fer que us ho passeu bé amb les seves habilitats musicals. Espereu-vos molta espontaneïtat i energia i un toc d’interacció amb els
espectadors.
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Bot Project [Catalunya]
Collage

Activitats d’educació
viària
La Guàrdia Urbana s’afegeix novament a la
festa del Castell de Montjuïc amb un seguit
d’activitats en què ensenyaran a la canalla
les normes de seguretat viària mitjançant
una colla d’activitats divertides. Porteu-hi els
vostres fills i filles i començareu a formar futurs conductors i vianants que es convertiran
en habitants d’una ciutat més segura.

Crema Espectacles
[Catalunya]

Música i equilibri
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Espai Menuts
D’11 a 20 h
Grans atraccions i petits jocs. Ho trobareu a
l’Espai Menuts, on veureu una vaca que es
belluga, un xilòfon i aparells que produeixen sons diversos i molt més. Tot són grans
elements que acompanyen els jocs per a la
canalla. Els actors que animen l’espai, amb
escenografia d’Al Víctor, introduiran els més
petits en un món de sons i un univers poètic i
lúdic on passaran una bona estona.

Transports
Castell de Montjuïc
L2 i L3 [Paral·lel]
150
Telefèric de Montjuïc

Portes
obertes
al palauet
Albéniz
La Mercè us obre les portes d’un racó de Barcelona difícil
de visitar la resta de l’any: un edifici i uns jardins que són
patrimoni de la ciutat i que, per la festa de la patrona,
s’omplen de vida i activitats per a tota la família.

Portes obertes al palauet
Albéniz i els jardins
de Joan Maragall
Dissabte 21 i diumenge 22
D’11 a 21 h
Encara no coneixeu el palauet Albéniz? Doncs
la Mercè us ofereix una bona oportunitat per
visitar un edifici construït per a l’Exposició
Universal del 1929 com a residencia reial.
Avui s’utilitza per oferir recepcions als visitants il·lustres que, com vosaltres aquest
cap de setmana, podran admirar la decoració
estil imperi i una preciosa sala dels miralls.
Dalí va contribuir els anys setanta a la nova
decoració amb pintures relacionades amb la
cultura i la ciutat. No us perdeu els jardins
que envolten l’edifici, una zona verda plena
d’escultures precioses.
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Espai Guàrdia Urbana
Tot el dia

Justo Thaus [Catalunya]
Flickto!
Diumenge 22, a les 12, 13.30 i 18 h
Veniu a conèixer en Flickto que, amb el tricicle i el barret de copa, us deixarà bocabadats
quan veieu els seus números de màgia. Petits
i grans passareu una bona estona si us el trobeu mentre passegeu pels jardins del palauet
Albéniz.

Línia Maginot [Catalunya]
Dissabte 21, a les 20 h

Dani Nel·lo & Barcelona
Big Blues Band [Catalunya]
Diumenge 22, a les 20 h
Un dels grans del circuit de jazz barceloní ens serveix una bona ració de blues amb
una orquestra que us recordarà les antigues
formacions de ball dels anys quaranta. Espereu-vos un directe enèrgic i molt ballable.
No cal que us esforceu a tenir els peus quiets,
que serà impossible.

Antigua i Barbuda [Catalunya]
Arquitectura de fira

Claire Ducreux [Catalunya]
De paseo

Dissabte 21 i diumenge 22, d’11 a 20 h

Dissabte 21, a les 12.30 i 18 h

Les màquines estrafolàries de la companyia
Antigua i Barbuda omplen durant el cap de
setmana els jardins de Joan Maragall i es
barrejen amb les moltes escultures d’aquest
jardí versallesc. Feu-hi una passejada i podreu recórrer un món il·lusori ple d’artefactes
que us faran pensar que esteu en un altre
temps... o en un altre planeta!

Una artista de carrer que signa uns espectacles amarats de poesia i bon humor s’instal·la
durant dos dies als jardins de Joan Maragall
amb un espectacle de dansa-clown on els
protagonistes són ella mateixa i un banc. La
Claire voldria seure una estona però, vés per
on, aquest banc... no para quiet! Humor i
emoció, tot en un.

Transports
Palauet Albéniz
Accessos: av. de l’Estadi i av. dels Montanyans
L1 i L3 [Espanya]
55, 125 i 150
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La línia Maginot va ser una línia de defensa
que van construir els francesos després de
la Primera Guerra Mundial, però també és el
nom d’un grup musical que —com avisen ells
mateixos— deixa el públic sense defenses.
Veniu al seu concert i rendiu-vos als sons de
pop mediterrani de Magí Mestres, Pau Albà,
Jordi Ferret i Guillem Albà.

Peret [Catalunya; rumba]
Divendres 20, a les 23 h

La música
de la Mercè

Traieu-vos el barret, que l’home que teniu a
l’escenari es mereix un respecte. Us parlem
de Pere Pubill Calaf, el pare de la rumba catalana o el rei de la rumba-pop, com preferiu. Mai no li agrairem prou que, a finals dels
anys cinquanta, lligués el ritme del rock amb
l’harmonia del mambo per crear un so diferent i condemnat a formar part de la història
d’aquesta ciutat. Renovant el so de les palmas i tocant la fusta de la guitarra com un
instrument de percussió (el “ventilador”), va
assentar les bases del que va venir després.
Glòria al rei de la rumba.

Lluís Coloma Septet

[Catalunya; blues i bugui-bugui]

Rumba, swing, folk, bon rock’n’roll, músiques del món...
La Mercè d’enguany us farà ballar, fusionarà els ritmes més
diversos o us transportarà a altres mons, segons el dia
o l’escenari que trieu.

Plaça de Catalunya
Los Manolos

[Catalunya; rumba-pop]

Lluís Coloma i els seus músics són únics a
l’hora d’encomanar als qui els escolten una
passió i una energia que parteix de la tradició per oferir un so original on caben els ritmes de Nova Orleans, el rhythm’n’blues, el
rock, el blues i molt més. El piano de Coloma
és el centre d’un espectacle d’alta intensitat
al qual no tindreu més remei que rendir-vos
sense condicions. Els vostres peus prendran
vida pròpia quan aquests set músics comencin a fer de les seves. Deixeu-vos portar per la
màgia de les improvisacions.

Los Mambo Jambo

[Catalunya; rock i rhythm’n’blues]

Divendres 20, a les 21.30 h

Dissabte 21, a les 23 h

Que soni la rumba! El ritme més barceloní no
podia faltar per la Mercè. I aquesta nit arriba
en una dosi doble. La primera part va a càrrec
de la banda que li va fer viure una segona vida
els anys noranta, quan deu amics de Barcelona, músics de diverses bandes de pop i rock,
es van reunir per fer rumba... amb actitud
rockera. Quan van començar, tothom pensava que aquell ritme estava passat de moda. I
tots sabeu com va acabar la història: amb temes com All my loving, que portava els Beatles al món de la rumba, o aquell monumental
Amics per sempre que va ser l’autèntica banda sonora de l’estiu del 92. Escolteu i veureu
que la rumba és més viva que mai.

Els ritmes més salvatges dels anys cinquanta
i seixanta reviuen a les mans d’una banda barcelonina que s’ha especialitzat en una barreja
explosiva de rock, rhythm’n’blues, surf i swing.
Dani Nel·lo, Mario Cobo, Ivan Kovacevic i Anton
Jarl ja han portat per mitja Europa el que ells
anomenen el seu so “jambofònic”, una música
sense temps capaç de connectar amb qualsevol habitant del planeta música. Han enregistrat un disc excel·lent, però on triomfen de
veritat és en un directe energètic i intens.
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Dissabte 21, a les 21.30 h

Smoking Stones

PlAÇA DE Sant Jaume

Diumenge 22, a les 21.30 h

Petita Festa [Catalunya; folk]

El 2012, una de les bandes més mítiques de la
història del rock va fer cinquanta anys. Us parlem de The Rolling Stones, font d’inspiració
d’una formació catalana que ret tribut a Mick
Jagger i els seus en uns xous imprescindibles.
La veu poderosa de Sergio Ortiz i una banda
curtida en els mil i un escenaris en què han
tocat durant els darrers quinze anys garanteixen una nit d’emocions. Com sempre, sabran
connectar amb l’actitud rockera dels més joves i amb la nostàlgia dels espectadors més
veterans. Vés a saber si no faran sonar la versió catalana d’Angie o un dels temes propis
de la banda: ¿Quién no quiere ser un Stone?
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Los Fulanos

[Catalunya; soul, funk i boogaloo]

Dilluns 23, a les 21.30 h
Després de dedicar-se a versionar altres bandes, el 2012 Los Fulanos van treure un disc ple
de temes propis que es titula The End of the
World. I si el món s’acaba, millor que sigui enmig d’un dels directes apocalíptics d’aquesta
banda barcelonina que sempre acaben amb
festa grossa. I és que ells són únics a l’hora de
combinar la tradició afrollatina amb el funk i
unes quantes notes de soul. Si això s’acaba...
que continuï el boogaloo.

Divendres 20, a les 23.30 h
L’acordió diatònic de Carles Belda ha trobat
uns companys de viatge excel·lents en Víctor
Pedrol, Marta Vilelles, Marc Torrent i Daniel
Carbonell. I, junts, han muntat un espectacle
de nova creació que s’acaba d’estrenar i que
beu de l’esperit de la festa major per servir-nos una vetllada de ball on caben valsos,
sardanes jovials, rumbes, calipsos nostrats i
garrotins tropicals, a més dels temes immortals de grans del gènere com la Plateria.

Cobla Catalana dels Sons
Essencials
[Catalunya; folk-fusió]
Dissabte 21, a les 23.30 h
El projecte musical de Marcel Casellas fa
honor a aquell vers de Josep Vicenç Foix que
deia “M’exalta el nou i m’enamora el vell”. I
és que aquesta formació parteix dels sons
més propis de la tradició catalana i puja a
l’escenari tots els instruments de la cobla
per barrejar-los amb la veu i les percussions
ètniques. La tradició oral, el so mediterrani i
les ressonàncies del jazz aplicades a ritmes
com el contrapàs, la sardana o la jota són
elements essencials en una proposta que explora les mil i una possibilitats de fusió que
ofereix la música catalana.

The Excitements

[Catalunya; rhythm’n’blues i soul]
Dilluns 23, a les 23 h
Pensareu en les Ronettes o en Aretha Franklyn quan vegeu i escolteu la Kokko-Jean Davis, veu i guia d’una banda catalana que recupera el sabor més clàssic del rhythm’n’blues
i el soul dels anys cinquanta i seixanta. Van
néixer el 2010 i, en pocs anys, la banda creada per Adrià Gual i Daniel Segura s’ha fet un
nom recuperant els sons negres nord-americans més autèntics. Han passat per festivals
de mitja Europa i ara posen música a la Mercè.

Quico el Célio, el Noi
i el Mut de Ferreries
20 anys a l’escenari
[Catalunya; folk]

Dilluns 23, a les 23 h
Ja fa dos decennis que els reis de la música
popular de les Terres de l’Ebre van pujar per
primera vegada a l’escenari. La saviesa que
han acumulat ha donat com a resultat un
disc... i aquest espectacle. Els components
d’aquesta banda mítica destil·learan les millors essències d’una vida musical en què han
combinat el compromís social i l’amor a la terra amb el bon humor.
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[Catalunya; rock]

Av. de la Catedral
Fatoumata Diawara
[Mali/París; world music]
Divendres 20, a les 22.30 h
L’avinguda de la Catedral es transforma per la
Mercè en una finestra oberta al món. I aquesta nit des d’aquí es veurà un paisatge malià:
el que dibuixa aquesta cantant que viu a París i escriu i arranja unes cançons en les quals
combina els ritmes del seu país amb notes
de soul, funk o jazz. El 2011 va treure el seu
primer disc propi i aquesta nit ve a Barcelona
per dur-nos de la mà en un viatge sonor que
ens porta des d’Àfrica a Occident. Voleu fer un
descobriment? Doncs veniu i escolteu.

[Catalunya; pop-flamenc]
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Sanjosex & Chicuelo
Divendres 20, a les 0.30 h
El cantautor de la Bisbal d’Empordà Carles
Sanjosé es va transmutar en Sanjosex l’any
2000, i des d’aleshores no ha deixat de sonar en concerts, en sèries de televisió o en
uns discos exquisits d’aires dylanians o plens
d’històries quotidianes. Ara esbrina quins
camins musicals nous pot transitar de la mà
d’un gran del flamenc català, un Juan Gómez
“Chicuelo” que ha posat la seva guitarra a treballar amb artistes que van de Miguel Poveda
o Duquende a Ginesa Ortega i Serrat.

Elliott Murphy [EUA; rock]
Dissabte 21, a les 0.30 h

Niño Josele & Cobla Sant
Jordi - Ciutat de Barcelona
[Andalusia/Catalunya; flamenc/
simfònica]
Dissabte 21, a les 22.30 h
La Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona és
alhora dipositària de la tradició musical i de
la innovació més decidida. D’aquí que hagi
barrejat els seus sons amb els de músics diversos com ara el Niño Josele. No resulta estranya l’elecció d’aquest guitarrista flamenc
ja que, si alguna cosa el caracteritza, és la
seva tirada a abordar altres gèneres que van
del jazz a la música popular. Escolteu la fabulosa versió d’”El noi de la mare” que toquen.

Elliott Murphy és fill del millor rock dels anys
setanta, i s’hi ha mantingut fidel, seguint el
camí que li marcava el seu desig de llibertat.
És músic, però ha fet de periodista i ha escrit
novel·les, una mostra més d’una creativitat
que no entén de gèneres, ni d’estils. Amb la
guitarra acústica ha enregistrat ja una trentena de discos, però el seu darrer treball, It Takes
a Worried Man, és una petita gran meravella.
Una de les perles de la programació d’enguany.

Burruezo & Bohèmia
Camerata + Coral Cypsella
Misticísssimus

[Catalunya; world music]
Diumenge 22, a les 22.30 h

El seu so enfonsa les arrels en la música
medieval i té el perfum d’Al-Andalus i la Catalunya jueva, però es projecta cap al futur
per oferir-nos una proposta contemporània
i plena d’espiritualitat. Pedro Burruezo ens
presenta un espectacle en què escoltarem
cançons que s’inspiren en les obres de místics
medievals. Amb ell i la Bohèmia Camerata escoltarem les veus de la Coral Cypsella, especialitzada en un repertori que va de la música
clàssica i litúrgica als sons populars catalans.

Parc del Fòrum
Orxata [València; electrònica]
Un col·lectiu musical de València aterra al
Fòrum recuperant l’herència del techno dels
noranta i els sons mediterranis hibridats amb
tota mena de ritmes que van de la cúmbia
al funk carioca o el dubstep. Activíssims a la
xarxa, fins i tot han protagonitzat experiències col·laboratives a l’hora d’escriure lletres
utilitzant les xarxes socials. Només cal veure
els títols dels seus discos anteriors, 1.0 i 2.0
per saber a quina generació pertanyen. El tercer disc, que ara presenten, és 3.0 i l’han anat
a enregistrar a un país que, com ells, és jove,
modern i fresquet: Islàndia.
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Obrint Pas

[València; ska / rock]
Dissabte 21, a les 3 h
Escenari Esplanada
El compromís és la primera norma d’una banda que beu del hardcore, el ska, el punk i el
rock, i que des del 1993 incorpora a aquests
ritmes instruments tradicionals de la seva
terra. L’antifeixisme, l’antiracisme i la defensa de la llengua són característiques d’una
formació de trajectòria contundent que ha
anunciat una parada després que acabi la
gira en què estan immersos. La Mercè serà,
per tant, una de les últimes oportunitats per
veure actuar a Barcelona, com a mínim de
moment, una formació que ha estat un referent imprescindible de la música en català
dels últims deu anys.
Transports
Plaça de Catalunya
L1 i L3 [Catalunya]
Catalunya
Rodalies Renfe
9, 14, 16, 17, 24, 28, 41, 42, 55,
		 58, 59, 62, 66, 67, 68, 91, 141,
		 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7,
		 N8, N9, N11, N12 i N15
Gran Via, 632 i 596;
		 pl. Universitat;
		 pl. Urquinaona; pl. Vicenç
		 Martorell; pl. Catalunya

Plaça de Sant Jaume
L3 [Liceu] i L4 [Jaume I]
17, 19, 40, 45, 120 i N8
Pl. Sant Miquel i pl. Ramon
		 Berenguer el Gran
Av. Catedral
L4 [Jaume I]
17, 19, 40, 45, 120 i N8
Pl. Carles Pi i Sunyer; Duran
		 i Bas, 2; av. Catedral, 6

Avinguda de Maria Cristina
L1 i L3 [Espanya]
Espanya
9, 13, 23, 37, 46, 50, 79, 91, 14,
		 109, 150, D20, H12, V7, N0, N1,
		 N2, N13, N14, N15, N16 i N17
Pl. Espanya; Rius i Taulet, 2;
		 Gran Via, 376 i 385
Parc del Fòrum
L4 [El Maresme - Fòrum]
T4
36, 43, 141, N6 i N7
Pg. Taulat, 280; rbla. Prim, 19

La ràdio
de la Mercè
Les emissores de ràdio de la ciutat celebren amb molt de ritme
la festa de la patrona i omplen de música la popular avinguda
de Montjuïc i el parc del Fòrum.

Avinguda de
Maria Cristina
CADENA 100
Divendres 20
20 h Guevara (Catalunya; pop). Com diu el
títol del seu nou disc, aquesta barcelonina té
Memoria de elefante i en les seves cançons
recorda tot d’emocions i vivències personals
22 h Blaumut (Catalunya; pop-folk). Segur
que heu escoltat els xiulets de “Pa amb oli i
sal”, el tema més conegut d’un grup que toca
ritmes pop i folk amb instruments clàssics.
24 h M Clan (Múrcia; rock). El directe d’aquest
grup nascut el 1993 no deixa indiferent ningú. Escoltareu els temes del seu nou treball,
Arenas Movedizas.
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Dissabte 21, a les 24 h
Escenari Esplanada

Europa FM

Parc del Fòrum

Dilluns 23

Dilluns 23

19.15 h Amelie (Catalunya; pop). Un dels grups
més populars entre els adolescents i joves catalans estrena nou disc, És el moment.

Cadena Dial

20.30 h Okey OK (Catalunya; powerpop). Tan
joves com plens de talent, aquests barcelonins demostren de què són capaços amb el
disc Trencant el gel.
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21.15 h Andreu Rifé (Catalunya; pop d’autor).
Arquitecte, actor (l’heu vist a Polseres Vermelles), cantant i compositor, Andreu Rifé presenta a la Mercè el seu tercer disc, Ping pong.
22 h Lapsus (Catalunya; folk-pop). La banda
d’Olot ja ha fet tres anys de vida i ho celebren
fent girar el seu primer CD, Desperta.

Avinguda
Maria Cristina
Flaix FM

40 Principales

Dissabte 21

Diumenge 22

20 h Acció (Catalunya; pop-rock). Un grup jove
però capaç de fer cançons madures. Ho demostren al seu disc, On sóc ara.

17.30 h Adrià Ortega (Catalunya; DJ). El
discjòquei de “40 Catalunya” escalfarà l’ambient per començar una nit que serà ben llarga.

20.50 h Vuit (Catalunya; pop-rock). Després
de fer-lo sonar per tot el país, la formació catalana porta a la Mercè el seu tercer disc, RQ.
21.30 h Alex Hepburn (Gran Bretanya; bluespop). Una ànima de blues s’amaga sota els
temes pop d’aquesta cantant britànica d’origen escocès. No heu sentit mai una veu com
la seva!
22.10 h Lax’n’Busto (Catalunya; pop-rock). Tot
és més senzill, diu el nou disc d’aquesta banda veterana que segueix apostant pel rock,
però ara busca un so més proper al pop.
23 h Kate Ryan (Bèlgica; pop-dance). Pas a
una de les grans dives del pop-dance europeu
actual. Les seves actuacions són tot un tribut
a la cultura del ball.
0.15 h Va Parir Tour Deluxe (Catalunya; diversos). Pirotècnia i la millor música en una festa
que converteix una nit qualsevol en inoblidable.

18.45 h Teràpia de Shock (Catalunya; poprock). Que mai no pari, diu el títol del nou disc
d’aquesta banda de la Garrotxa. Pop, punk,
rock, indie i unes lletres ben directes.
20 h Danny Romero (Illes Canàries; latin dance). Escolteu la combinació de sons llatins i
música de ball que signa un dels productors
i discjòquei més popular del moment.
20.30 h Henry Mendez (Santo Domingo; llatina/electrònica). S’ha fet famós amb la seva
fusió de ritmes llatins i música electrònica,
i amb cançons com “Veo Veo”.
21.20 h Inna (Romania; dance-pop). Es diu
Elena Alexandra Apostoleanu, però tothom la
coneix com Inna. “Hot” és el seu tema estrella.
I segur que sona.
22 h Auryn (Madrid; pop). La banda revelació
del pop en castellà acaba de llançar un senzill, Don’t give up my game, que promet força.

22.30 h Barrankillos (Catalunya; rumba-rock).
Ja van pel segon disc, Comer y ladrar i no hi
ha qui aturi la banda de Santa Coloma. De la
rumba, al rock.
23.15 h Dept (Catalunya; pop-rock). La perfecció del caos és el setè disc d’aquesta banda
catalana. Ja ho veureu: estan en plena forma.
24 h Els Catarres (Catalunya; folk-pop). Una
de les bandes del panorama musical català
més sol·licitades del moment visita la Mercè
amb el seu nou disc, Postals.
1 h Delafé y Las Flores Azules (Catalunya;
pop-rock). Intimista i gairebé sense electrònica. Així és De ti sin mí/De mí sin ti, el segon
disc de la banda amb la seva formació actual.

21 h Permiso de la Dama (Catalunya; pop).
Les cançons de Carlota i Noemí Manzanares,
sonen tan bé o millor que el nom del grup.
21.15 h Carlos Rivera (Mèxic; cançó). Els musicals són mitja vida per a un artista que ve a
Barcelona amb el seu nou disc, el tercer, titulat El hubiera no existe.
21.30 h Pablo López (Andalusia; pop-flamenc). Vi, l’àlbum de debut de l’artista de Fuengirola, és ple de sons de pop aflamencat,
però també de tocs de blues.
22 h Paula Rojo (Astúries; country-pop). La
cantant i compositora que va veure la llum
artística al concurs “La Voz” estrena disc.
22.30 h Nek (Itàlia; pop-rock). El cantant italià
presenta un disc que porta com a títol el seu
nom real, Filippo Neviani.
23 h Manu Carrasco (Huelva; cançó/pop).
Un dels guanyadors de la segona edició
d’”Operación Triunfo” demostra que segueix
en forma amb “Habla II”, el seu últim treball.

Máxima FM (A partir de la 1 h)
R.I.O (Alemanya; house /electrònica). Un projecte musical que barreja house, electrònica i
reggae, que sona a estiu a Eivissa i que ha signat produccions com ara el nou Ready or not.
David Pop (Madrid; house). El tema “Don’t
Give Up (The Fight)” és dels més coneguts,
però no és l’unic d’aquest discjòquei i cantant.
Ara presenta “Believe in Dreams”.
Dani Moreno (Catalunya; house). És un dels
discjòqueis més sol·licitats del moment, però
també l’home que dóna vida al programa “El
Gallo Máximo”.
Romy Low (Barcelona; dance). Aquesta noia
que canta en anglès ha posat la veu al nou hit
de Dani Moreno, “Break It”.
Jose A.M. (Madrid; house). Escolteu “Ritmo automàtico” i voldreu convertir-vos en un robot per
seguir el ritme que marca aquest discjòquei.
Albert Neve (Catalunya; DJ). Nascut a Barcelona, Albert Neve és ara mateix un dels discjòquei més destacats del món. Escolteu-lo, que
us farà ballar.
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20 h Cloverace (Catalunya; rock alternatiu).
Influïda pels sons anglosaxons, aquesta banda de Badalona porta a la Mercè el seu primer
disc, The more I lose, the less I’ll fall.

Future of the Left

[Regne Unit; rock alternatiu]
Dissabte 21, a les 0.30 h

BAM
Barcelona Acció
Musical
Els sons més nous del pop, el rock i l’electrònica tenen un espai
destacat en aquest festival musical que ja s’ha convertit en un clàssic
de la Mercè. Veniu a escoltar el vostre grup de capçalera o animeu-vos
a fer un descobriment.

Que un grup es pregunti pel futur de l’esquerra al seu nom i que publiqui un senzill titulat
Sheena is a T-shirt salesman, una heretgia al
culte dels Ramones i una crítica a la mercantilització del punk, dóna moltes pistes. De les
cendres de Mclusky i Jarcrew, el 2005 Future
of the Left van aixecar els punys disposats a
emprenyar els que se sentin ofesos pel violent sarcasme, els riffs de guitarra salvatges
i els teclats càustics de les seves cançons. El
seu últim llançament és l’EP Love songs for
our husbands, editat al juliol, i tenen previst
editar el quart elapé a la tardor.

Pau Vallvé [Catalunya; pop-rock]

PlAÇA dels Àngels
Sohn [Viena; electrònica]
Divendres 20, a les 21.15 h
Un dels últims fitxatges del prestigiós segell
britànic 4AD —amb qui va editar al juny el 12
polzades Bloodflows—, Sohn és un cantant i
productor a cavall entre Viena i Londres. No és
perquè sí que el definim pel que fa amb la seva
veu abans que pels melancòlics paisatges
d’electrònica ambiental que crea per acompanyar-la. Com James Blake —per a qui ha fet de
teloner— en la seva vessant més soul i menys
dubstep, la veu de Sohn s’imposa amb delicadesa als sintetitzadors analògics i les caixes
de ritmes que vesteixen les seves cançons.

Compositor prolífic, productor d’algunes de
les propostes més interessants de l’escena
pop independent de Barcelona (Maria Coma,
Inspira, Nico Roig) i factòtum del segell que
les edita, Amniòtic, Pau Vallvé és un dels
noms imprescindibles de l’escena independent catalana dels últims anys. De bosc (2012),
l’últim disc del músic barceloní, ens el va presentar posant límits al seu folk d’autor èpic
—reduint els instruments al format bàsic de
banda de rock—, però el resultat va ser tan ric
com en el seu predecessor, 2010 (2010). Tot i
que en viu se’l pot veure també sol o en format
de trio, al BAM el defensarà amb banda.

Batida

[Portugal; electrònica urbana]
Dilluns 23, a les 21.15 h
En aquest costat de la península van haver de
venir els portuguesos Buraka Som Sistema per
ensenyar-nos a ballar el kuduro. Però aquesta
música electrònica urbana d’Angola circula
pels carrers de la capital, Luanda, a través de
les batida, les cassets pirates que recullen temes de kuduro. Batida també és el nom triat
per Pedro Coquenão, lisboeta d’origen angolès, per al seu brillant projecte en què combina
samples de discos editats a Angola als setanta
amb electrònica de ball contemporània.
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Diumenge 22, a les 21.15 h

Systema Solar

[Colòmbia; electro cúmbia]
Dilluns 23, a les 22.45 h
Renovadors de la música tradicional colombiana, aquest col·lectiu audiovisual de la costa
caribenya de Colòmbia pren estils autòctons
com la cúmbia, el bullerengue, el fandango i
la champeta i els recreen fusionant-los amb
hip-hop, house, techno i breakbeat, i amb tècniques de turntablism com l’scratching i de vídeo en directe. En sis anys de trajectòria tenen
un disc homònim al mercat, editat el 2009, i el
segon a punt de sortir. La música colombiana
assalta el club, més ballable que mai.

Lucy Love [Dinamarca; hip-hop/
grime/dubstep]
Lucy Love és la resposta danesa a artistes
femenines a mig camí entre el hip-hop alternatiu, el grime i el dubstep, com Ms. Dynamite,
M.I.A. i Katy B. Nascuda a Zàmbia, la fama de
la seva posada en escena la precedeix. N’hi ha
prou amb veure el videoclip que acompanya
el seu últim senzill, We are the stars, en què
juga amb foc, serps i escorpins i llueix crestes
impossibles. És el primer avançament del seu
tercer àlbum, previst per al setembre i editat,
com els dos primers, pel segell Superbillion
Records que comparteix amb Yo Akim.

PlAÇA Joan Coromines
Fur voice

[Catalunya; electrònica /experimental]
Divendres 20, a les 22 h
David Gracia diu que la seva veu és de pell,
però de la mateixa manera que Méret Oppenheim volia incomodar amb el seu objecte surrealista més popular —una tassa peluda—, el
projecte d’aquest productor electrònic murcià
establert a Barcelona factura una proposta
que mescla estructures de la cançó pop amb
una electrònica abstracta, estimulant, fosca i a estones incòmoda que es va materialitzar a l’elapé Onto endo (2011).
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Dilluns 23, a les 0.30 h

Cuello [València; rock alternatiu]
Dissabte 21, a les 20.30 h
Quartet establert a València liderat per José
Guerrero, membre dels rítmicament ferotges
Betunizer, dels psicodèlics Jupiter Lion i de la
indomable Orquesta del Caballo Ganador, entre altres projectes, que demostra que fins i tot
als cors musicalment menys domesticats hi ha
un raconet per a la melodia. Cançons directes i
immediates de guitarres ferotges i veus cridaneres que fan pensar en el pop més estridentment i feliçment guitarrer dels noranta dels
primers Weezer, o en uns Superchunk amb un
deix ibèric. Presentaran el debut de Mi brazo
que te sobre (2013), editat pel segell de casa
nostra BCore.

Oso Leone [Balears; folk-pop]
En el seu debut homònim, editat el 2011 pel
sempre exquisit segell de Barcelona Foehn
Records, l’aleshores duo Oso Leone semblava la rèplica mallorquina als nord-americans
Fleet Foxes. El segon, Mokragora (2013), també publicat amb Foehn, encara ens ha donat
millors notícies. Convertits en quintet, els mallorquins han partit del folk dels Apalatxes per
portar-lo a un terreny més personal i atmosfèric, amb ecos de la psicodèlia contemporània
d’Animal Collective i més evocadors que mai.

PlAÇA Reial
Manos de Topo [Catalunya; pop]
Divendres 20, a les 23 h
El jo que més que cantar gemega a les cançons del quartet barceloní pot semblar un
ploramiques i un covard, però Manos de Topo
són valents. Tenien el més difícil, una proposta
única: un pop melodramàtic que actualitza la
cançó lleugera espanyola amb una veu llastimosament personal. En el tercer àlbum, Escapar con el anticiclón (2011), van prescindir de
senyals d’identitat com el xilòfon, el Casio PT1 i
la guitarra acústica a favor de la guitarra elèctrica i els teclats d’adults. Cançons com les seves es poden vestir com es vulgui: continuaran
sent especials.
Més informació a cocacola.es
Combina activitat física amb una dieta variada, moderada i equilibrada.
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Diumenge 22, a les 20.30 h

Dope D.O.D.

[Països Baixos; hip-hop/dubstep]

Àntiga Fàbrica
Estrella Damm

Dissabte 21, a les 00.45 h
Des dels Països Baixos arriba un trio que podria acoquinar Tyler The Creator. Es van donar
a conèixer amb el furibund videoclip de “What
happened”, que compta més de deu milions
de visites a YouTube, i després de debutar
amb Branded (2011) aquest any han tornat
amb Da roach. Diuen que han titulat així l’àlbum perquè, de la mateixa manera que un insecte tan desagradable com la panerola seria
l’únic que sobreviuria un desastre nuclear, la
seva música també perviurà en el temps. Tan
violents com poc modestos.

Los Hermanos Cubero

Miles Kane

[Regne Unit; rock-pop]
Dissabte 21, a les 21.30 h
(Rosselló, 515)
Miles Kane s’ha emancipat del seu amic Alex
Turner (Arctic Monkeys), amb qui comparteix
el projecte The Last Shadow Puppets. Però a
Don’t forget who you are Kane recull el testimoni dels germans Gallagher i s’envolta dels reis
del pop britànic com Ian Broudie (Lightning Seeds), productor de l’àlbum, Andy Partridge (XTC)
i Paul Weller (The Jam, Style Council). Que Déu
salvi la Reina.

[Catalunya; dubstep/jota]

El tema que obre Cordaneiros de la Alcarria
(2010), l’elapé d’aquest duo de germans de
Guadalajara establert a Catalunya, es diu
“Jota para Bill Monroe”, i és el resum perfecte
de la seva proposta: una fusió del bluegrass
nord-americà amb la música tradicional
castellana. Una proposta amb tant de sentit
de l’humor (“gustaremos hasta a los modernos de Madrid”, canten) com de rigor que el
2010 els va valdre el premi de nova creació
de folklore anomenat a partir del musicòleg
castellà Agapito Marazuela. Fans de Lorena
Álvarez y su Banda Municipal, no els deixeu
escapar.

Pájaro [Andalusia; spaghetti-rock]
Dilluns 23, a les 23 h
“Pájaro” és l’àlies d’Andrés Herrera Ruiz, rocker sevillà que ha posat la seva guitarra al
servei de cançons de Pata Negra, Kiko Veneno
i sobretot del desaparegut Silvio. Santa Leone (2012) és tota una declaració d’intencions
ja des del títol: el seu debut en solitari recull
l’herència del western de Sergio Leone i de la
tradició de Semana Santa, tan viva al sud, en
una proposta en què hi caben també el surfrock, el rockabilly i la cançó napolitana. L’àlbum compta amb col·laboracions de l’aristocràcia del rock sevillà com Raimundo Amador,
Kiko Veneno i Dogo (Dogo y los Mercenarios).

Parc del Fòrum
Miss Caffeina

[Madrid/Andalusia/Catalunya; pop]
Divendres 20, a les 22.30 h
Escenari Amfiteatre
Poques bandes de pop són tan clarament filles del seu temps com Miss Caffeina, que
ha sabut treure tot el partit a la xarxa per donar-se a conèixer. El març van editar De polvo y
flores, amb cançons com “Gigantes”, “Tormento” o petites joies per a veu i guitarra com la
deliciosa “Modo avión”. Si el pop forma part del
vostre món sonor, segur que no us decebran.

Dorian [Catalunya; indie pop]
Divendres 20, a les 3 h
Escenari Esplanada
No tothom passa dues vegades pel Sónar, i
són ben poquets els que han pogut compartir el cartell inaugural del festival amb els
mítics Pet Shop Boys. Porten sota el braç un
disc nou, La velocidad del vacío, el seu quart
treball d’estudi en què continuen apostant
per un electropop eufòric i ple de llum. El
disc ha estat produït per Phil Vinall, que ha
col·laborat en algunes de les cançons més
conegudes d’Elastica, dEUS, Placebo o Pulp, i
inclou temes tan contundents i explosius com
“Ningún mar” o “Tristeza”.
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Dilluns 23, a les 21.30 h

Piknic Electronik
a la Mercè
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Piknic Electronik
Barcelona
Diumenge 22, de 13 a 22 h
Jardins de Joan Brossa (accés per la plaça
de la Sardana)

Transports
Jardins de Joan Brossa
L2 i L3 [Paral·lel] i Funicular de Montjuïc
150
Telefèric de Montjuïc
Pg. Exposició, 67; Nou de la Rambla, 158

Si ja sou grandets, potser havíeu passat un
dia fabulós amb el pare i la mare a l’antic parc
d’atraccions de Montjuïc. Avui potser sou
vosaltres els qui teniu canalla o potser no
però, en tot cas, tornareu a passar un dia a la
fresca i amb diversió assegurada. I és que el
recinte del parc d’atraccions es va convertir ja
fa anys en els Jardins de Joan Brossa, un espai
deliciós que, els diumenges d’estiu, acull un
pícnic posat al dia. L’animen alguns grans artistes de la música electrònica com el que actua aquest diumenge: el gran Richie Hawtin.
Ell és un mestre dels sons més nous i està
preparat per posar la banda sonora a una jornada per gaudir en família o amb amics.
Porteu-vos el menjar de casa o compreu-lo
dins del recinte, només recordeu que no us
deixaran entrar amb begudes alcohòliques i
que els refrescs els heu d’entrar en ampolles
d’un màxim de cinquanta centímetres cúbics.
Gaudireu d’una festa que està pensada per a
tots els públics. I és que, dins dels jardins trobareu zones amb la música a un volum pensat per a oïdes infantils, a més d’activitats per
a tota la família.
Més informació: www.piknicelectronik.es
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Natura i música electrònica, tot en un. Veniu a l’edició especial
de la Mercè del Piknic Electronik Barcelona. Avui els jardins
de Joan Brossa us obren les portes de manera gratuïta
perquè vingueu... amb tota la família!

La capital catalana és un port amb una llarga tradició
marítima, d’aquí que per la Mercè d’enguany aculli
destacats esdeveniments esportius protagonitzats per
grans velers. Aprofiteu l’ocasió per visitar uns vaixells
de somni que us faran venir ganes de solcar l’oceà.
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La Mercè
i el mar

Mediterranean Tall Ships
Regatta
Activitats de la Barcelona
World Race
Carpa de la Barcelona World Race
Del 21 al 29 de setembre
Portal de la Pau
De 10 a 20 h
La Fundació Navegació Oceànica Barcelona
(FNOB) organitza cada quatre anys la Barcelona World Race, una regata al voltant del
món sense escales en la qual participen embarcacions de dos tripulants. La propera serà
l’any 2014, però per tal que us aneu preparant
i conegueu a fons una prova que és tot un
repte per als navegants més experts, hi haurà
una carpa al Portal de la Pau que podreu visitar durant la Mercè. No us perdeu les activitats que s’hi organitzen!

Visita als grans velers
Del 21 al 24 de setembre
Port Vell
Horari previst: de 10 a 13 i de 15 a 20 h
Barcelona, a tota vela. Amb motiu de la celebració a Barcelona de la Mediterranean
Tall Ships Regatta, del 21 al 24 de setembre
el Port Vell acollirà una trentena de grans
velers procedents dels països més diversos
que ofereixen a nois i noies de diverses nacionalitats la possibilitat d’entrar en contacte
amb el món de la vela. L’estada dels velers a
la ciutat i l’etapa de la regata que passa per
Barcelona han estat organitzades per la Fundació Navegació Oceànica Barcelona (FNOB) i
el Consorci el Far.
Mentre siguin a Barcelona, els vaixells estaran oberts a la ciutadania i es podran visitar
de manera gratuïta. A més, al moll s’organitzaran diverses activitats d’animació. Veniu i
segur que descobrireu una vocació marinera
que potser no coneixíeu!

Recordeu que el dia 24, de 12 a 13 h aproximadament, els vaixells navegaran en desfilada sortint del Portal de la Pau.
Serà el tercer any que Barcelona rep la Mediterranean Tall Ships Regatta, però el primer
que acull una prova que se celebrarà a continuació, la Generali Solo 2013 (del 25 al 29
de setembre), una regata de velers Figaro en
solitari que transcorre per la Mediterrània i
que, coincidint amb el Saló Nàutic, recalarà a
Barcelona.

Transports
Portal de la Pau i Port Vell
L3 [Drassanes]
120, N0, N6, N9, N12 i N15
La Rambla, 2; pg. Colom, 26

18a Mostra
d’Associacions

La Mercè us proposa fer un tast de l’Àsia i el Pacífic, una zona diversa
i d’una vida cultural riquíssima. Prepareu-vos a fer un petit viatge per
la vida cultural de països com la Xina, el Japó, Corea, Nova Zelanda, el
Pakistan o l’Iran de la mà de Casa Àsia, organitzadora d’una proposta
multidisciplinària que enguany arriba a la dotzena edició.

La plaça de Catalunya es converteix enguany en escenari d’una
gran festa d’aniversari. Només una? Moltes més! La proposta més
participativa de la festa major celebra divuit anys de vida, però
moltes entitats de la ciutat, entre elles Pallassos sense Fronteres,
el Casal dels Infants, Medicus Mundi o Aster també fan anys.

Un espai de trobada
intercultural
Arts escèniques, música, dansa... Tot ho trobareu en un festival que se celebra a Barcelona i
a diversos municipis propers, i que mostra tant
els millors talents, consolidats o emergents,
de diversos països asiàtics, com les propostes
de les comunitats asiàtiques residents a casa
nostra. El Festival Àsia s’ha consolidat com
una plataforma per a les arts escèniques i la
música del continent asiàtic i com a espai de
trobada i diàleg entre uns ciutadans que potser tenen orígens diferents però que comparteixen una casa comuna: Barcelona.
Patrocinat per la Diputació de Barcelona. Amb
la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona,
la Japan Foundation, el Ministeri de Cultura de
Japó, el Centre Cultural Coreà, la Fundació Institut Confuci de Barcelona, l’ambaixada d’Iran,
Meliá Hotels International, CaixaForum, l’Ateneu Barcelonès i l’Associació de Comerciants
Fort Pienc, entre altres.
Divendres, 20
19.30 h Concert inaugural: Miji (música;
Corea). Espai Francesca Bonnemaison
Dissabte, 21
13.00 h Sajid Ali i Shreya Nag (música i
dansa; Pakistan i Índia). Escenari a l’aire
lliure, passeig de Sant Joan

14.30 h Hebei Wuqiao Acrobatic Art School
(circ/acrobàcia; Xina). Castell de Montjuïc
12, 16.30 i 18.30 h Ouka (circ/manipulació;
Japó). Castell de Montjuïc
20.30 h Tamar (música/piano i veu; Nova
Zelanda). Ateneu Barcelonès
Diumenge, 22
14.30 h Hebei Wuqiao Acrobatic Art School
(circ/acrobàcia; Xina). Castell de Montjuïc
12, 16.30 i 18.30 h Ouka (circ/manipulació;
Japó). Castell de Montjuïc
20.30 h Grup Tarighat (música tradicional;
Iran). Ateneu Barcelonès
Dilluns, 23
18.30 h Gangzi (música folk; Xina). Espai
Francesca Bonnemaison
20 h Concert Barcelona Coral Àsia (música
coral; Barcelona). Espai Francesca
Bonnemaison
Dimarts, 24
14.30 h Hebei Wuqiao Acrobatic Art School
(circ/acrobàcia; Xina). Castell de Montjuïc
12, 16.30 i 18.30 h Ouka (circ/manipulació;
Japó). Castell de Montjuïc
20 h Espectacle de clausura: Geimaruza
(dansa; Japó). CaixaForum
Per a més informació sobre el programa, entrades i
espais, visiteu: www.casaasia.cat; www.casaasia.es;
www.casaasia.eu
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Festival Àsia
Casa Àsia

La Mostra ja és
major d’edat!
Dies 21, 22 i 24 de setembre
Plaça de Catalunya
Dies 21 i 22, d’11 a 20 h
Dimarts 24, d’11 a 19 h
La Mostra d’Associacions de Barcelona celebra enguany la majoria d’edat. La proposta més associativa i participativa de la festa
major s’ha fet gran. No només perquè la suma
d’anys ho demostra, sinó perquè durant tot
aquest temps ha anat creixent, com també
ho han fet les entitats de la ciutat. La Mostra
és l’aparador d’algunes de les més de 5.000
associacions que fan de Barcelona una ciutat
cultural i social, activa i solidària i amb una
societat civil molt forta; un mural que descobreix a molts dels seus ciutadans i ciutadanes les activitats que es duen a terme en
àmbits molt diferents.
La Mercè és una festa, i la Mostra també ho
vol ser. Per celebrar la majoria d’edat, sí, però
també perquè aquest és un any de molts aniversaris. L’entitat convidada, Pallassos sense
Fronteres, en fa vint; amb ells i com a homenatge tancarem els actes de la Mostra d’enguany.
A la festa, però, també s’afegiran els trenta
anys del Casal dels Infants, els cinquanta
de Medicus Mundi, els seixanta-cinc del
col·lectiu Aster i fins i tot hi passarà el Petit

Príncep per celebrar els seus setanta. Totes
aquestes entitats tindran un reconeixement
especial en una Mostra que no només
mostrarà, també hi passaran coses.
A més us convidem a l’espai RebobinArt, on
podreu fer grafits artístics. També us podreu
acostar a l’auditori de la Mostra per escoltar i
veure entrevistes en directe a algunes de les
persones que lideren els moviments socials
del país.

Pallassos sense Fronteres
Dies 21 i 22, d’11 a 20 h
Dia 24, d’11 a 19 h
Espai Pallassos sense Fronteres
Aquesta ONG especialitzada a fer somriure
els nens i nenes que ho necessiten més arreu del món fa enguany vint anys. Són dos
decennis de rialles que trobareu resumits a
la Mostra d’Associacions perquè pugueu conèixer de prop una ciència que no falla mai:
la del nas vermell. Veniu, que hi trobareu en
Blai Mateu i podreu visitar una exposició interactiva sobre les dues dècades de vida de
l’organització a l’interior de la Iurta de Los Galindos. Una càrrega de profunditat solidària a
l’epicentre de la festa.

Dies 21 i 22, d’11 a 20 h
Dia 24, d’11 a 19 h
Carpa Casal dels Infants
Una altra entitat de la ciutat està de festa
aquests dies. És el Casal dels Infants, que ja
fa trenta anys que s’ocupa dels nens i nenes
més desafavorits de la ciutat. Ells s’encarreguen que tothom hi participi i ningú no es
quedi fora. Entreu a la seva carpa i podreu
veure l’exposició “Gràcies per l’oportunitat”,
de Vicenç Caro, que documenta amb imatges
el treball diari d’acompanyament als infants
i joves en situació de risc d’exclusió. A més,
veureu un vídeo amb testimonis del Casal
dels Infants i podreu participar en els tallers
infantils “Vull barris que...” i “Crea la teva felicitació pel 30 aniversari del Casal”.

Fundació Barcelona
Mobile World Capital
Dies 21, 22 i 24
Mobile World Capital
Per primer cop aquesta fundació participa
en la Mostra d’Associacions de Barcelona
presentant solucions mòbils en l’àmbit de
l’accessibilitat que fan la vida més fàcil a
qui necessita algun tipus d’atenció especial.
Dissabte 21, i en el Mobile World Centre de la
plaça de Catalunya, podreu assistir a les activitats del “m4all Day”, que vol acostar a la ciutadania tot de solucions mòbils que milloren
la qualitat de vida de les persones.
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Casal dels Infants

Espai Murs Lliures

Com a part de l’Espai RebobinART, enguany la
Mostra d’Associacions acull el projecte “Murs
Lliures”, que ens proposa pintar el nostre propi grafit. Teniu una idea? Doncs veniu i convertiu-la en un grafit.

Acte de cloenda de la
18a Mostra d’Associacions
de Barcelona
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Dimarts 24, a les 19.30 h
Escenari Principal
Tortell Poltrona i La Troba Kung-Fú actuen en
el comiat de la Mostra, que ret homenatge
de manera conjunta a dues de les organitzacions que enguany celebren l’aniversari: Pallassos sense Fronteres i el Casal dels Infants. Veniu, que hi trobareu rap, hip-hop,
moltes acrobàcies, algunes sorpreses i actuacions d’alta volada.

En forma
amb la Mercè
Els carrers de la ciutat, les platges i fins i tot les aigües del port de
Barcelona són escenaris d’una part importantíssima de la Mercè:
la que ens convida a fer salut mitjançant l’esport o a gaudir-ne com
a espectadors. Aquest any, la Mercè ens posa en forma.

En forma amb la Mercè — 83

Dies 21 i 22, d’11 a 20 h
Dia 24, d’11 a 19 h
Espai RebobinART

I a més...

Us recordem que durant la Mostra d’Associacions d’enguany també celebrarem l’aniversari d’associacions tan veteranes com el
Col·lectiu Aster, que des de fa 65 anys alça la
vista al cel i ens mostra una Barcelona plena
d’estrelles. També us proposem gaudir de les
més de 800 veus que es faran sentir a l’Aplec
Coral de la Mercè i deixar-vos sorprendre per
les increïbles construccions humanes que
podreu veure en la 12a Trobada Nacional de
Falcons de Catalunya.
Transports
Plaça de Catalunya
L1 i L3 [Catalunya]
Catalunya
Rodalies Renfe
9, 14, 16, 17, 24, 28, 41, 42, 55, 58, 59, 62, 66, 67,
		 68, 91, 141, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9,
		 N11, N12 i N15
Gran Via, 632 i 596: pl. Universitat;
		 pl. Urquinaona; pl. Vicenç Martorell;
		 pl. Catalunya

Cursa de la Mercè
Diumenge 15 de setembre
Inici: avinguda Maria Cristina / pl. Univers
Final: avinguda Maria Cristina
Hora: 9 h (concentració) i 9.30 h (sortida)
Cada any hi ha més barcelonins i barcelonines que accepten el repte: córrer els deu
quilòmetres que formen el traçat urbà de la
Cursa de la Mercè en un màxim de dues hores. El límit d’admissions és de 17.000 persones i la inscripció costa 5 €, que es destinen
a donar suport a un projecte solidari. Els més
previsors ja s’hi han inscrit i tenen un xip propi
que calcula la marca que han fet o bé un de
llogat que ofereix l’organització (xip blanc; 2
€). Si trieu aquesta última opció i, en arribar
al final del recorregut doneu el vostre xip a un
“xipaire” de Càritas, l’entitat rebrà 80 cèntims

d’euro en un procediment que uneix esport i
solidaritat. No cal ser un esportista professional: qualsevol aficionat por prendre part
en la cursa a partir dels 14 anys (els menors
de 16 han d’anar acompanyats d’un adult) i hi
ha categories especials per a corredors i corredores amb cadira de rodes, paràlisi cerebral, discapacitat visual o discapacitat intel·
lectual pel recorregut de 10 quilòmetres, a
més d’una cursa adaptada de 2 quilòmetres.
Si teniu previst participar en la prova, recordeu vestir còmodament, esmorzar lleugerament i hidratar-vos prou abans i durant la
cursa. Doneu el millor de vosaltres mateixos,
però si finalment no us veieu amb forces per
acabar, no cal que patiu: a la cua de la cursa
hi ha un minibus que us durà fins a la meta.

Ciutat de Barcelona de Tennis Platja
Dies 14 i 15 de setembre de 2013
Club Natació Barcelona
(pg. Joan de Borbó, 93)
Dissabte, de 9 a 19 h; diumenge, de 9 a 14 h
Ciutat de Barcelona de Volei Platja
Dies 21 i 22 de setembre
Platja de la Nova Icària
De 10 a 19 h
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IV Torneig “Ciutat de Barcelona” de Rugbi
21 de setembre
Platja del Somorrostro
De 9 a 14 h (escoles de rugbi)
i de 14.30 a 18 h (veterans)
Les platges tornen a ser l’escenari d’algunes
de les manifestacions esportives més destacades de la Mercè. S’hi celebren els trofeus
internacionals de Tennis Platja (14 i 15 de setembre) i de Volei Platja (21 i 22 de setembre).
Però el rugbi també té una variant que es juga
sobre la sorra. Ho veureu el dissabte 21 a la
platja del Somorrostro.

Travessia nedant
al Port de Barcelona
22 de setembre
Sortides des de punts diversos, entre les
10 i les 11 h, segons el tipus de travessia
Arribada al Portal de la Pau
Aquesta prova esportiva ha esdevingut ja una
tradició més antiga que molts dels actes de la
festa major de Barcelona. Hi podeu participar
o només anar a mirar, perquè veure els nedadors llançar-se a l’aigua per recórrer distàncies que van dels 400 als 3.000 metres en les
aigües del port és tot un espectacle.

Tour NBA 3x3
Dies 14 i 15 de setembre
Plaça de Puig i Cadafalch
Horari per confirmar
La NBA aprofita la Mercè per apropar a les
nostres terres el bàsquet nord-americà. En
aquesta prova de tres contra tres pensada
per als barcelonins més joves veureu competir equips amb un somni en comú: disputar la
final del Tour NBA 3x3 a Bilbao. Atenció, que
en la cita barcelonina hi trobareu algun jugador de la lliga nord-americana!
Transports
Avinguda de Maria Cristina
L1 i L3 [Espanya]
Espanya
9, 13, 23, 37, 46, 50, 79, 91, 14, 109, 150, D20,
		 H12, V7, N0, N1, N2, N13, N14, N15, N16 i N17
Pl. Espanya; Rius i Taulet, 2; Gran Via, 376 i 385
Club Natació Barcelona (pg. Joan de Borbó, 93)
L4 [Barceloneta]
17, 39 i 64
Pl. Mar; pg. Joan de Borbó, 72
Platja del Somorrostro
L4 [Ciutadella - Vila Olímpica]
36, 59, 71, 92, D20 i N8
Pg. Marítim de la Barceloneta, 31 i 33
Portal de la Pau
L3 [Drassanes]
120, N0, N6, N9, N12 i N15
La Rambla, 2; pg. Colom, 26
Plaça Puig i Cadafalch
L1 i L3 [Espanya]
Espanya
9, 13, 23, 37, 46, 50, 79, 91, 14, 109, 150, D20,
		 H12, V7, N0, N1, N2, N13, N14, N15, N16 i N17
Av. Rius i Taulet, 2; França Xica, 42

La Mercè
del Foc
Amb un munt de colors, olor de pólvora i bona música. Així celebren
els barcelonins i barcelonines la festa de la patrona, una celebració
mediterrània on, és clar, no falten els focs artificials ni un espectacle
piromusical que és un dels actes més populars de la Mercè.

Exhibició Pirotècnica
Aquesta nit... a la platja! Però no a fer bronzo, sinó a veure les estructures de llum i color
que es disposen a crear dues empreses pirotècniques d’alt nivell. El cel de Barcelona es
convertirà en un llenç gegantí en el qual veureu aparèixer les formes més espectaculars.
Hermanos Caballer Pirotécnicos
Dissabte 21, a les 22 h
Platja de la Barceloneta (espigó del Gas)
José i Jorge Caballer van muntar el 2001 una
de les empreses de pirotècnia més modernes
de València, una comunitat amb tradició especialment llarga en aquest camp. Veureu un
dels seus espectacles innovadors, en què creen
efectes visuals i ritmes sonors gràcies a un
sistema pirodigital. El futur de la pirotècnia.
Bolshoy Prazdnik
Diumenge 22, a les 22 h
Platja de la Barceloneta (espigó del Gas)
Aquests pirotècnics russos, presents a les
principals celebracions locals i nacionals del
seu país, són uns artesans de la pólvora que
busquen els dissenys més artístics i sempre
estan a la recerca dels efectes més innovadors. Des del 1993 creen uns espectacles de
llum i color que han portat per l’Azerbaidjan,
el Kazakhstan, la Xina, Ucraïna i, ara, a la
Mercè de Barcelona, on ens mostraran una
tradició de focs d’artifici diferent.
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La Mercè a la platja

La festa,
més pràctica

Per tal de fer més còmode i més senzill accedir a la festa, la xarxa de transports de la
ciutat es reforça aquests dies:
Tindreu servei ininterromput de metro divendres 20, dissabte 21 i dilluns 23. Diumenge 22
i dimarts 24, els horaris seran els habituals.
Si penseu anar al Fòrum, teniu transport garantit: agafeu la L4 del metro, les línies 7, 36,
41, 43 i 141 d’autobús o be utilitzeu el Trambesòs i el servei de bus nocturn.

Piromusical
de la Mercè
Dimarts 24
22 h
Av. Maria Cristina
La Festa Major arriba a la seva fi, però se’n
va amb un espectacle de música, llum i color
que cada any fascina els barcelonins i barcelonines. Com sempre, el Piromusical farà
referència als temes centrals de la festa, així
que en els diferents blocs del gran espectacle que veureu sobre els vostres caps sentireu músiques que fan referència a Viena, la
ciutat convidada d’enguany, i al Tricentenari
dels Fets del 1714. A més, sonaran algunes
músiques que coneixeu bé: són temes de pop
i folk català, a més d’algunes obres destacades de compositors simfònics contemporanis
del nostre país. Totes les músiques han estat
triades per Jordi Bonet i Marçal Cruz, i la Pirotècnia Igual s’ha encarregat de preparar l’espectacle de foc. Fins l’any vinent!

Per pujar al Castell de Montjuïc
Els dies 21, 22 i 24 es reforçarà la línia d’autobús 150 que connecta la plaça d’Espanya i el
Castell de Montjuïc, de 10.30 a 22 h

Transports
Avinguda de Maria Cristina
L1 i L3 [Espanya]
Espanya
9, 13, 23, 37, 46, 50, 79, 91, 14, 109, 150, D20,
		 H12, V7, N0, N1, N2, N13, N14, N15, N16 i N17
Pl. Espanya; Rius i Taulet, 2; Gran Via, 376 i 385
Platja de la Barceloneta (espigó del Gas)
L4 [Ciutadella - Vila Olímpica]
36, 59, 71, 92, D20 i N8
Pg. Marítim de la Barceloneta, 31 i 33

El Piromusical la Mercè de dimarts 24
El Piromusical omplirà de barcelonins l’avinguda de Maria Cristina. Per tal que tothom
hi pugui accedir còmodament es reforçarà el
servei de metro a les línies 1 i 3.

Com me n’informo?
Si teniu dubtes, si us cal informació addicional o si voleu un fullet o un programa complet
de la festa, recordeu que:
Al Tiquet Rambles del Palau de la Virreina
(la Rambla, 99, de dilluns a diumenge, de 10
a 20.30 h) us facilitaran tot el material informatiu que necessiteu per gaudir al màxim de
la festa i us resoldran els dubtes que tingueu.
Per telèfon
Us poden explicar el que calgui trucant al 010
durant les 24 hores del dia (preu de la trucada: 0,47 € establiment de trucada, i 0,06 € per
minut tarifat per segons, IVA inclòs).
Mercè accessible
Els escenaris més importants de la festa disposen d’espais reservats per a les persones
amb mobilitat reduïda. La informació detallada de cadascun 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, si patiu alguna
discapacitat auditiva, podeu escriure un missatge curt de text al 93 317 14 16.

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

Recordeu que l’organització es reserva el dret d’anul·lar o canviar
algun espectacle per raons tècniques o meteorològiques.

Mercè 2013 — 87

La Mercè del Foc — 86

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

La Mercè
a la xarxa
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La Mercè l’heu de viure en el món real, però un bon punt de partida
pot ser el vostre ordinador o el vostre mòbil. Allà trobareu un munt
d’informació, a més d’algunes bones oportunitats per fer les vostres
aportacions a la festa major. Entreu a www.bcn.cat/merce,
www.bcn.cat/barcelonacultura i www.facebook.com/
barcelonacultura i gaudiu de la festa.
Tota la Mercè, al web de la festa...
Al web de la Mercè (www.bcn.cat/merce) teniu
tota la informació que necessiteu per començar a preparar la festa. Hi trobareu vídeos,
diferents possibilitats per buscar el vostre espectacle o les activitats que no us voleu perdre. Aquí ho teniu tot en una pàgina senzilla
i intuïtiva. Recordeu que, a la part inferior de
la pàgina principal, veureu les activitats previstes per a cada dia i per als dies immediats.
Cliqueu en una i trobareu més informació.
I també al mòbil
Potser preferiu emportar-vos de festa tota la
informació per si voleu improvisar o canviar
de plans en l’últim moment. El millor és que
us descarregueu l’app de la Mercè al vostre
telèfon intel·ligent. Enguany trobareu, en suport Android o Apple, una app millorada que
us permetrà fer cerques per espais, dies o temes diversos. La Mercè és mòbil.
La Mercè sóc jo, i tu i ell
La festa major la fem i la vivim entre tots, i en
aquesta època en què Internet us ofereix tota
mena de possibilitats de dir-hi la vostra, encara més. Comenteu la Cavalcada o el Correfoc, feu fotos i compartiu les vostres imatges
i opinions. Ens interessa el que penseu i ho
volem llegir al Facebook de Barcelona Cultura
(www.facebook.com/barcelonacultura) o bé al
Twitter @bcncultura: piuleu tant com vulgueu,
però recordeu utilitzar el hashtag #Mercè13.

Teniu un dubte?
Si teniu dubtes o consultes sobre horaris, la
ubicació d’un acte concret o si voleu estar al
cas dels canvis d’última hora que es puguin
produir al programa o de les incidències que
afecten els horaris, us recomanem que feu
servir l’aplicació per a mòbils intel·ligents
Line, utilitzeu la ID “bcncultura” i us poseu
en contacte amb l’organització de la festa
mitjançant el mur en el qual es penjaran tots
els avisos pertinents sobre modificacions del
programa i s’atendran les vostres consultes.
La festa que heu vist
Potser no podeu estar a tot arreu ni participar
en tots els actes de la festa, però si tots compartiu les imatges de la Mercè, us farà l’efecte
que ho heu vist absolutament tot. Enguany,
hem creat un web (www.bcn.cat/fotomobil) on
us convertireu en els ulls de la ciutat. Només
cal que us registreu i compartiu les fotografies
de la Mercè que heu fet mitjançant Twitter o
Instagram.
Un cop registrats, si pugeu una fotografia a
algun d’aquests suports incloent el hashtag
#instamerce les vostres imatges quedaran
automàticament incloses en l’arxiu virtual de
la Mercè 2013. Mireu i ensenyeu als altres el
que heu vist de la manera més senzilla!

Més
Mercè
2013

Dissabte 14

Castell de Montjuïc

Palau Güell

Castell de Montjuïc

(Ctra. de Montjuïc, 66)

(Nou de la Rambla, 3-5)

(Ctra. de Montjuïc, 66)

Instal·lacions Esportives
de la Universitat de Barcelona

De 9 a 21 h
Portes obertes i visita lliure a les exposicions

De 10 a 20 h
Visita gratuïta, amb inscripció prèvia

De 9 a 21 h
Portes obertes i visita lliure a les exposicions

(Av. Diagonal, 695)

Visita lliure a l’antic recinte militar i a l’exposició “Catalunya en transició 1971/1980”. Es
mostraran també parts del Tapís de la Sida en
el vintè aniversari del Projecte dels Noms.
—

El Palau Güell ofereix una visita gratuïta
per a 100 barcelonins al dia. Cal inscriures’hi prèviament al telèfon 93 472 07 03 o a
d.palauguell@diba.cat.

Visita lliure a l’antic recinte militar, avui recuperat per a la ciutat, i també a l’exposició “Catalunya en transició 1971/1980”. En el recinte
es mostraran també parts del Tapís de la Sida
en el vintè aniversari del Projecte dels Noms.
—

Ara podeu emular els ciclistes professionals i
recórrer els 232 quilòmetres de la setena etapa del Tour de França de 2009 entre Barcelona i Andorra. Però si encara us falta pràctica,
recordeu que sempre podeu venir a acomiadar els corredors i donar-los ànims en el moment de començar la prova.

Divendres 20
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Arxiu Fotogràfic de Barcelona
(Pl. Pons i Clerch, 2)
De 10 a 19 h
Visita lliure a l’exposició “Barcelona
en postguerra, 1939-1945. Una crònica
fotogràfica”
Un seguit de fotografies de Pérez de Rozas
ens mostren fragments de la vida quotidiana
de la Barcelona de postguerra.
—

Arxiu Històric de la Ciutat
de Barcelona
(Santa Llúcia, 1)
De 9 a 19.30 h
Visita lliure a l’exposició “Barcelona en
postguerra, 1939-1945. La cultura oficial
de la Barcelona franquista”
Una selecció de documents del fons de l’Arxiu Històric permeten conèixer alguns aspectes de les polítiques culturals adoptades pel
primer ajuntament franquista amb l’objectiu
d’esborrar la tradició catalana, laica i democràtica de la ciutat.
—

El Born Centre Cultural
(Pl. Comercial, 12)
De 10 a 19 h
Portes obertes al Born Centre Cultural
i visita lliure a les exposicions
Podreu visitar l’exposició permanent “Barcelona 1700, de les pedres a les persones”, que
recrea la Barcelona dinàmica i moderna del
segle xviii; a més de l’exposició temporal “Fins
a aconseguir-ho! El setge de 1714”, sobre la
Guerra de Successió a la corona espanyola. A
més, podreu visitar l’espai de la planta 0, La
Balconada, que ofereix una panoràmica del
jaciment arqueològic.
—

Fabra i Coats Centre d’Art
Contemporani de Barcelona
(Sant Adrià, 20)
De 12 a 20 h
Visita lliure a l’exposició “Vogadors /
Architectural Rowers”
El projecte de l’Institut Ramon Llull que va
representar Catalunya i les Illes Balears a la
13a Biennal d’Arquitectura de Venècia mostra
les obres de nou joves arquitectes catalans i
balears.
—

62a Fira del Llibre
d’Ocasió Antic
i Modern

Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona (CCCB)

Per la Mercè, un llibre. Si aquests dies sortiu
a celebrar la festa de la patrona de Barcelona,
aprofiteu per passar pel passeig de Gràcia. Podreu triar i remenar entre les moltíssimes parades que hi instal·len els associats del Gremi
de Llibreters de Vell de Catalunya. Trobareu
edicions antigues de llibres coneguts, petites
joies que no sabíeu que existien i edicions
descatalogades d’aquell llibre que fa tant de
temps que anàveu buscant. És un petit paradís
per a lletraferits on trobareu a bon preu llibres
antics i moderns de tots els tipus i temàtiques.
Quan passegeu entre els llibres, no deixeu de
fer una visita a l’exposició que cada any forma
part de la Fira i que, enguany, porta per títol “El
passeig de Gràcia en paper”.

De 12 a 20 h
Animac al CCCB

Passeig de Gràcia - Consell de Cent
Del 20 de setembre al 6 d’octubre, laborables
de 10 a 21 h, festius d’11 a 21 h
Més informació a: www.gremillibrevell.cat

Dissabte 21
Arxiu Fotogràfic de Barcelona

La Virreina Centre de la Imatge

(Pl. Pons i Clerch, 2)

(La Rambla, 99)

De 10 a 19 h
Visita lliure a l’exposició “Barcelona
en postguerra, 1939-1945. Una crònica
fotogràfica”

De 12 a 20 h
Visita lliure a les exposicions
Podreu veure les exposicions “This Is Not a
Love Song. Cruïlla de camins entre video
creació i música pop” i també “Doug Menuez.
Un geni audaç: la revolució digital 1985-2000
a Sillicon Valley, 1982-2000”.
—

Un seguit de fotografies de Pérez de Rozas
ens mostren fragments de la vida quotidiana
de la Barcelona de postguerra.
—

(Montalegre, 5)

Una tria dels millors films vistos en la darrera
edició de la Mostra Internacional de Cinema
d’Animació de Catalunya (Animac) a Lleida.
Inclou “Petit Animac camina”, que s’adreça al
públic més jove, i també “Realitat 2.0”, format
per curtmetratges d’animació.
—

Centre Esportiu Municipal Mundet
(Pg. Vall d’Hebron, 171)
D’11 a 13 i de 17 a 19 h
4t Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona
de futbol sala ACELL / Special Olympics
L’esport pot ser una bona eina d’integració. I ho
demostra una prova en la qual participen barcelonins i barcelonines que pateixen alguna
mena de discapacitat psíquica i que s’enfronten a les seleccions de Galícia, Itàlia i Àustria.
—

El Born Centre Cultural
(Pl. Comercial, 12)
De 10 a 19 h
Portes obertes al Born Centre Cultural
i visita lliure a les exposicions
Podreu visitar l’exposició permanent “Barcelona 1700, de les pedres a les persones”, que
recrea la Barcelona dinàmica i moderna del
segle xviii; a més de l’exposició temporal “Fins
a aconseguir-ho! El setge de 1714”, sobre la
Guerra de Successió a la corona espanyola. A
més, podreu visitar l’espai de la planta 0, La
Balconada, que ofereix una panoràmica del
jaciment arqueològic.
—
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Concentració: de 6.45 a 7.15 h
Sortida: 7.30 h
L’etapa Barcelona-Andorra

Palau de la Virreina
Exposició del Seguici Popular
Del 15 al 24 de setembre, de 10 a 20 h
Museu Marítim
Exposició dels Gegants de Barcelona
Del 15 al 23 de setembre, de 10 a 20 h
Vestíbul de l’Ajuntament de Barcelona
Exposició de dracs i bèsties de foc
Del 15 al 21 de setembre, de 10 a 20 h

Fa 300 anys Barcelona i Catalunya
van lluitar per un futur millor.
Ara també volem viure lliures i en pau,
en un país de tots.

Fabra i Coats Centre d’art
contemporani de Barcelona
(Sant Adrià, 20)
De 12 a 20 h
Visita a “Vogadors / Architectural Rowers”
El projecte de l’Institut Ramon Llull que va representar Catalunya i les Illes Balears a la 13a
Biennal d’Arquitectura de Venècia.
—
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Fundació Foto Colectania
(Julián Romea, 6)
D’11 a 14 i de 16 a 20 h
Visita lliure a l’exposició “Des de dins.
Fotografies de la col·lecció Foto Colectania”
85 fotografies d’artistes com Vari Caramés, Toni
Catany, Gabriel Cualladó, Ferran Freixa, Alberto
García-Alix, Paco Gómez i Humberto Rivas.
—

La Virreina Centre de la Imatge

bcn.cat /tricentenari

(La Rambla, 99)
De 12 a 20 h
Visita lliure a les exposicions
“This Is Not a Love Song. Cruïlla de camins
entre videocreació i música pop” i “Doug Menuez. Un geni audaç: la revolució digital 19852000 a Sillicon Valley, 1982-2000”.
—

Palau Güell
(Nou de la Rambla, 3-5)
De 10 a 20 h
Visita gratuïta, amb inscripció prèvia
El Palau Güell ofereix una visita gratuïta per a
100 barcelonins al dia. Cal inscriure-s’hi al 93
472 07 03 o a d.palauguell@diba.cat.
—

Plaça de Catalunya
Mostra d’Associacions
ESCENARI
10.30 h
Mostra de dansa
Organització: Associació de Veïns i Veïnes
de la Vall d’Hebron
11 h
Grup folklòric “Aires Morenos”
Organització: Hogar Extremeño de Barcelona
11.25 h
Espectacle de ball: jazz infantil
Organització: Unió d’Entitats de la Marina
12 h
Música per la inclusió
Organització: CEE Mare de Déu de Montserrat
del Guinardó
12.25 h
La gaita y el baile
Organització: Asociación Centro Asturiano
de Barcelona
12.55 h
Ballada de l’Esbart Dansaire
Organització: Fundació Orfeó Gracienc
13.20 h
Grupos de baile flamenco
Organització: Centro Cultural Estrellas Altas
13.45 h
Espectáculo de danzas bolivianas:
ballet Tinkuna
Organització: Centro Boliviano Catalán
18 h
12a Trobada Nacional de Falcons
de Catalunya
CARPA D’ACTIVITATS
11 h
Corals de l’entitat i músiques i danses
del món
Organització: Amics de la Unesco de Barcelona
12 h
Taller: “Tria la calma”
Organització: Associació Brahma Kumaris
13 h
Ball Vermut: Orquestrina La Mundial

Exposicions a la casa
dels entremesos
(Pl. de les Beates, 2)

Jornades de portes obertes
Exposició permanent:
“Gegants, nans i bestiari”.
Només fins al 14 de setembre. A partir
d’aquesta data, les figures es podran veure al
Palau de la Virreina (Seguici Popular), Museu
Marítim (gegants, gegantons i nans) i vestíbul
de l’Ajuntament (bestiari de foc).
Exposició: “Cavallets... endavant! Els cavallets Cotoners de Barcelona
80 anys dels cavallets i 20 anys dels cavallets
Cotoners de Barcelona
Exposició fotogràfica: “Girona en flor”
Del 14 al 24 de setembre
Horaris: de dimarts a dissabte, de 10 a 13
i de 16 a 19 h; diumenges i festius, d’11 a 14 h.
Dilluns i diada de la Mercè, tancat
I també...
Sessió de titelles tradicionals catalans:
Titelles Vergés presenta l’obra
“Ens manca un cuiner”
Dissabte 14 de setembre a les 12 h
Ludoteca de La Casa dels Entremesos:
“Entre jocs i passejades... per les festes
de la Mercè”
Dissabte 21 de setembre, de 10 a 13 h

17 h
Teatre
Organització: Federació de Grups Amateurs
de Teatre de Catalunya
17.30 h
Taller de Teatre de l’Oprimit i Gènere
Organització: Averlasailas: teatro de lo posible
18.20 h
Contes per a la salut mental
Organització: Federació de Salut Mental
19.15 h
Cantada d’havaneres
Organització: Grup Folk Montjuïc
AUDITORI
11 h
Col·loqui amb voluntaris del projecte
Organització: Ajutsi (Ajut al Sud de l’Índia)
11.45 h
Taller d’empremtes dactilars i identitat
Organització: ASSDIAC
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Cultura tradicional

13.15 h
Les entrevistes de la Mostra: “La banca
avui”, amb Ada Colau (Plataforma d’Afectats
per la Hipoteca) i Jordi Ibáñez (Fiare Banca
Ètica)
16.30 h
Documental: Artículo 337
Organització: Associació de Defensa
dels Drets dels Animals (ONG ADDA)
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17.15 h
Taula rodona: “Repensar la democràcia”
Organització: Fundació Carta de la Pau
dirigida a l’ONU
18.15 h
Memòria i educació en la tolerància:
viatges a Mauthausen i Buchenwald
amb estudiants
Organització: Amical de Mauthausen i altres
camps
19.10 h
Taula rodona: Països Catalans. Enllaçats
per la llengua
Àrea DE LES Fonts

De 18 a 19 h
Exhibició de gimnàstica artística
Organització: Club Gimnàstic de Barcelona
Espai D’activitats
D’11 a 13 h
Tast de puntes per a petits i grans
Organització: Escola de Puntaires de Barcelona
D’11 a 13 h
Activitat
Organització: Federació d’Entitats del Districte de Sants-Montjuïc
D’11 a 14 h
Taller de henna
Organització: Amical de los Inmigrantes
Marroquís en Catalunya
D’11 a 14 h
Creamos hábitos mientras crecemos
Organització: Asociación de Estudios
Logosóficos “Logosofía”
D’11 a 14 h
Tallers infantils: “Vull barris que...” i “Crea la
teva felicitació pel 30 aniversari del Casal”
Organització: Casal dels Infants
D’11.30 a 19.30 h
Joc de la diversitat
Organització: Federació Ecom

11 h
La Mercè et cuida (mostra de tallers
terapèutics)
Grup Àgata i Fundació Oncolliga

D’11.30 a 19.30 h
Pessebrisme
Organització: Associació de Pessebristes
de Barcelona

13 h
Txi-kung terapèutic
Organització: Associació d’Ajuda
per a la Fibromiàlgia de Catalunya 2004

D’11.30 a 19.30 h
Ecuador más cerca
Organització: Asociación de Ecuatorianos
Independientes en Cataluña

De 18 a 19.30 h
Espectacle de samba de Brasil i taller
infantil de batucada brasilera
Organització: Associació d’Amics del Brasil
a Barcelona

De 12 a 14 h
Primers auxilis a persones properes
Organització: Asociación Española de Pacientes Coronarios y Primeros Intervinientes en
Episodios de Muerte Súbita

Àrea DeL Monument A FRANCESC Macià

De 12 a 14 h
Compartiu la vida amb el trànsit
Organització: Stop Accidents

De 13 a 14.30 h
Tast de castells
Organització: Castellers de Barcelona
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Bona Festa Major

12.30 h
Presentació del llibre Josep Maria Huertas
i els barris de Barcelona
Organització: Federació d’Associacions
de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB)

De 17 a 19 h
Tast de puntes per a petits i grans
Organització: Escola de Puntaires de Barcelona
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LA MERCÈ,
AL CARRER
... i A BTV

De 17 a 20 h
Tallers infantils: “Vull barris que...” i “Crea la
teva felicitació pel 30 aniversari del Casal”
Organització: Casal dels Infants
De 18 a 19 h
Marietes de nous i cucs de cartró
Organització: Asociación de Jóvenes Ecuatorianos en Catalunya (JOVECU)
De 18 a 20 h
Tots per tots: fem voluntariat!
Organització: Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS)
De 18 a 20 h
Activitat
Organització: Federació d’Entitats del Districte de Sants-Montjuïc
Altres Activitats

· Pregó
· Toc d’inici
· Projeccions a la
façana de
l’Ajuntament
· Castellers
· Correfoc
· Piromusical
www.btv.cat
www.btvnoticies.cat
@BTVcat - @btvnoticies

De 10 a 14 h
Exhibició de pintura amb aquarel·la
Organització: Agrupació d’Aquarel·listes
de Catalunya
Pallassos sense Fronteres
Exposició interactiva a la Iurta de Los Galindos: a l’interior d’un petit circ, la casa natural
dels pallassos
Casal dels Infants: acció social als barris
(30è aniversari)
Exposició “Gràcies per l’oportunitat”, de Vicenç Caro, i vídeo dels testimonis del Casal
dels Infants
Medicus Mundi Catalunya (50è aniversari)
Exposició: “Les malalties de la pobresa”
Mobile World Capital
Activitats: El “m4all Day” vol acostar a tota la
ciutadania les solucions mòbils que milloren
la qualitat de vida de les persones.
Espai Murs Lliures
Pintada d’exhibició i taller d’art amb nens
i adults

Torre Jussana - Centre de Serveis
a les Associacions
Programa de ràdio en directe sobre la Mostra
i el teixit associatiu de Barcelona.
Adopta BCN
Xerrades participatives, activitats infantils
i desfilades pro adopció.
Campanya de coresponsabilitat entre
homes i dones
Activitats familiars: tallers, contacontes
i happenings

Diumenge 22
Arxiu Fotogràfic de Barcelona
(Pl. Pons i Clerch, 2)
De 10 a 19 h
Visita lliure a l’exposició “Barcelona
en postguerra, 1939-1945. Una crònica
fotogràfica”
Un seguit de fotografies de Pérez de Rozas
ens mostren fragments de la vida quotidiana
de la Barcelona de postguerra.
—

Basílica de la Mercè
(Pl. de la Mercè)
17 h
Processó de la Mare de Déu de la Mercè

Castell de Montjuïc
(Ctra. de Montjuïc, 66)
De 9 a 21 h
Portes obertes i visita lliure a les exposicions
Visita lliure a l’antic recinte militar i a l’exposició “Catalunya en transició 1971/1980”. Es
mostraran també parts del Tapís de la Sida
en el vintè aniversari del Projecte dels Noms.
—

Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona (CCCB)
(Montalegre, 5)
De 12 a 20 h
Animac al CCCB
Una tria dels millors films vistos en la darrera
edició de la Mostra Internacional de Cinema
d’Animació de Catalunya (Animac) a Lleida.
Inclou “Petit Animac camina”, que s’adreça al
públic més jove, i també “Realitat 2.0”, format
per curtmetratges d’animació.
—

Centre Esportiu Municipal
Mundet
(Pg. Vall d’Hebron, 171)
D’11 a 13 i de 17 a 19 h
4t Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona
de futbol sala ACELL / Special Olympics

Recorregut: pl. Mercè, Ample, Avinyó, Ferran,
pl. Sant Jaume, Ciutat, pl. Regomir, Regomir,
Ample i pl. Mercè.
—

L’esport pot ser una bona eina d’integració. I ho
demostra una prova en la qual participen barcelonins i barcelonines que pateixen alguna
mena de discapacitat psíquica i que s’enfronten a les seleccions de Galícia, Itàlia i Àustria.
—

Basílica de la Sagrada Família

El Born Centre Cultural

(Mallorca, 401)
De 16 a 20 h
Visita gratuïta al temple
Per conèixer el futur de l’obra mestra de Gaudí. Només es podrà accedir al recinte imprimint prèviament les entrades des dels caixers de “la Caixa” o des del web de la Sagrada
Família, triant el dia i la franja horària de la
visita. Informació a: www.sagradafamilia.org.
—

Pl. Comercial, 12
De 10 a 19 h
Portes obertes al Born Centre Cultural
i visita lliure a les exposicions
Podreu visitar l’exposició permanent “Barcelona 1700, de les pedres a les persones”, que
recrea la Barcelona dinàmica i moderna del
segle xviii, a més de l’exposició temporal “Fins
a aconseguir-ho! El setge de 1714”, sobre la
Guerra de Successió. A més, podreu visitar
l’espai de la planta 0, La Balconada, que ofereix una panoràmica del jaciment arqueològic.
—
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De 17 a 19 h
Taller d’embenats
Organització: Creu Roja a Barcelona

Fundació Antoni Tàpies

(Sant Adrià, 20)

De 10 a 19 h
Jornada de portes obertes

De 12 a 20 h
Visita lliure a l’exposició “Vogadors /
Architectural Rowers”
El projecte de l’Institut Ramon Llull que va
representar Catalunya i les Illes Balears a la
13a Biennal d’Arquitectura de Venècia mostra
les obres de nou joves arquitectes catalans i
balears.
—

Fundació Joan Miró
(Av. Miramar, 1)
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De 10 a 14.30 h
Portes obertes i visita lliure
a les exposicions
A més de les obres que formen part de la col·
lecció permanent del centre, podreu veure
les exposicions “Joan Miró. Obra gràfica”, “Ella
corregeix els costums rient”, d’Oriol Vilanova, i
una tria de l’obra del fotògraf Pere Formiguera.
—

Exhibicions
de la Unitat Muntada
i la Unitat Canina
de la guàrdia urbana
Casc amb plomall, guants blancs, levita vermella, sabre amb funda, sabates de xarol...
Són alguns dels elements que formen part de
l’uniforme de gran gala de la Unitat Muntada
de la Guàrdia Urbana i els porten els agents
que veureu en acció al carrusel que s’organitza
novament per commemorar la Mercè.
Veureu la Guàrdia Urbana executar un delicat
espectacle eqüestre que es va representar per
primera vegada l’any 1910 i que segueix sent
un clàssic de les celebracions ciutadanes. Els
agents desfilen formant figures a cavall i evolucionen per la pista al ritme de la música, en
una coreografia que amaga hores d’entrenament. L’espectacle dura entre 35 i 40 minuts.
Després s’executarà una prova de doma d’uns
deu minuts i, també una exhibició de la unitat
canina d’uns trenta minuts més.
Diumenge 22, a les 12 h
Pista hípica de la Foixarda
(Av. Montanyans, 1)

(Aragó, 255)

Visita lliure a la institució creada per Antoni
Tàpies amb l’objectiu de promoure l’estudi i el
coneixement de l’art modern i contemporani.
17 i 18 h
Visites comentades a l’exposició
“Tàpies. Des de l’interior”
Visita comentada a l’exposició, que mostra
obres conservades a casa de l’artista i a la
Fundació Antoni Tàpies. Les places són limitades i no és possible fer reserva de plaça.
Les inscripcions es faran segons l’ordre d’arribada. Durada de la visita: una hora.
—

La Virreina Centre de la Imatge
(La Rambla, 99)
De 12 a 20 h
Visita lliure a les exposicions
Podreu veure les exposicions “This Is Not a
Love Song. Cruïlla de camins entre videocreació i música pop” i també “Doug Menuez. Un
geni audaç: la revolució digital 1985-2000 a
Sillicon Valley, 1982-2000”.
—

Museu Frederic Marès
(Pl. Sant Iu, 5)
De 10 a 14 h
XX Festa del Col·leccionisme
Bossetes de sucre, baldufes, pins, plaques de
cava, didals, etiquetes... En aquesta trobada coneixereu col·leccionsites de tota mena
d’objectes. Al recinte es mostraran també
parts del Tapís de la Sida, en el vintè aniversari del Projecte dels Noms.
—

Palau Güell
(Nou de la Rambla, 3-5)
De 10 a 20 h
Visita gratuïta, amb inscripció prèvia
El Palau Güell ofereix una visita gratuïta per a
100 barcelonins al dia. Cal inscriure-s’hi al telèfon 93 472 07 03 o a d.palauguell@diba.cat.
—

Plaça de Catalunya
Mostra d’Associacions
ESCENARI
10.30 h
Quadros de sevillanes
Organització: Associació de Veïns del Barri
de Navas
11 h
Mostra de balls: d’ahir i d’avui
Organització: Associació Cultural Va de Bot!
11.25 h
Espectacle de dansa: La Taxonera
és + Kdansa
Organització: Associació de Festes Taxonera Mas Falcó - Penitents
11.50 h
Danses aragoneses: Grupo de Danzas
“Lo Cierzo”
Organització: Centro Aragonés de Barcelona Casa de Aragón
12.15 h
Petit Ballet de Barcelona
Organització: Petit Ballet de Barcelona
12.50 h
La cultura a Barcelona
Organització: Associació d’Alumnes del Taller
de Músics
13.35 h
Música y danza tradicional gallega
y banda folk
Organització: A. C. Toxos e Xestas
17.15 h
Concert de gospel
Organització: Cor Carlit Gospel
17.45 h
Concert de gospel
Organització: Cor Gospel Gràcia
19.30 h
Aplec Coral de la Mercè
CARPA D’ACTIVITATS
11 h
Coral de la Creu Roja a Barcelona
Organització: Creu Roja a Barcelona
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Fabra i Coats Centre d’art
contemporani de Barcelona

12.30 h
Ball de country
Organització: Associació de Veïns i Veïnes de
San Cristóbal
13.15 h
Ball vermut: Orquestrina La Mundial
17 h
Recital de poesia
Organització: Círculo de Castilla y León
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18 h
L’òpera del captaire
Organització: La Cava dels Sons
18.30 h
Cantada de cançó catalana i havaneres:
Grup Mon Raval
Organització: Associació de Comerciants
i Veïns del Carrer de la Cera
19.15 h
Taller solidari de ball de bollywood
Organització: AASARA
AUDITORI
11 h
Parlem de gats
Organització: Associació El Jardinet dels Gats
12 h
Xerrada: Ciència ciutadana
Organització: Aster, Agrupació Astronòmica
13 h
Les entrevistes de la Mostra: “País”,
amb Carme Forcadell (Assemblea Nacional
Catalana) i Toni Soler (Comissionat del
tricentenari)
16.30 h
Xerrada informativa sobre la síndrome
d’intestí irritable
Organització: Associació d’Afectats de Còlon
Irritable de Catalunya (AACICAT)
17 h
Xerrada sobre tinença responsable, cura
i necessitats dels gats. Campanya del Gato
Paco
Organització: Barcelona Gat i Gos

18 h
Xerrada col·loqui sobre la Fundació Obra
Mercedària i el seu paper vers la població
reclosa i exreclosa
Organització: Fundació Privada Obra
Mercedària
19 h
Xerrada informativa sobre l’actualitat
hipotecària
Organització: Associació de Consumidors
i Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances
de Catalunya (AICEC-ADICAE)
Àrea DE LES Fonts
De 12 a 14 h
Taller de risoteràpia
Organització: Asociación de Alternativas,
Motivación y Acompañamiento (ADAMA)
Àrea DEL Monument A FRANCESC Macià
De 12 a 14.30 h
Observació solar
Organització: Aster, Agrupació Astronòmica
de Barcelona
De 18 a 19 h
Lectura pública multilingüe de la
dedicatòria del Petit Príncep
Organització: Associació El Petit Príncep
de Catalunya
Espai D’activitats
D’11 a 13 h
Tots per tots: fem voluntariat!
Organització: Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS)
D’11 a 13 h
Tast de puntes per a petits i grans
Organització: Escola de Puntaires de Barcelona
D’11 a 13 h
Activitat
Organització: Federació d’Entitats del Districte de Sants-Montjuïc
D’11 a 14 h
Creamos hábitos mientras crecemos
Organització: Asociación de Estudios
Logosóficos “Logosofía”
D’11 a 14 h
Tallers infantils: “Vull barris que...” i “Crea la
teva felicitació pel 30 aniversari del Casal”
Organització: Casal dels Infants

D’11.30 a 19.30 h
Cartografia africana: religions d’Àfrica
i països africans
Organització: Associació SDRCA
De 12 a 13 h
Joc: Investigadors del passat
Organització: Fundació Carta de la Pau
dirigida a l’ONU
De 12 a 14 h
Joc: “Ciutat 10”
Organització: Creu Roja a Barcelona
De 12 a 14 h
Primers auxilis a persones properes
Organització: Asociación Española de
Pacientes Coronarios y Primeros Intervinientes en Episodios de Muerte Súbita
De 17 a 19 h
El joc de l’oca de Moçambic
Organització: Amizade, junts amb Moçambic
De 17 a 19 h
Tast de puntes per a petits i grans
Organització: Escola de Puntaires de Barcelona
De 17 a 20 h
Taller de pintura adaptada i esport adaptat
Organització: Fundació Catalana per a la
Paràlisi Cerebral (CEAB)
De 17 a 20 h
Taller de henna
Organització: Amical de los Inmigrantes Marroquís en Catalunya
De 17 a 20 h
Tallers infantils: “Vull barris que...” i “Crea la
teva felicitació pel 30 aniversari del Casal”
Organització: Casal dels Infants
De 18 a 19 h
Marietes de nous i cucs de cartró
Organització: Asociación de Jóvenes Ecuatorianos en Catalunya (JOVECU)
De 18 a 20 h
Activitat
Organització: Federació d’Entitats del Districte de Sants-Montjuïc
Altres Activitats
De 18 a 19 h
Cercavila per a la tinença responsable
Organització: Adopta BCN
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11.40 h
Taller de dansa lliure
Organització: Associació Catalana de Dansa
Lliure

Pallassos sense Fronteres
Exposició interactiva a la Iurta de Los Galindos: a l’interior d’un petit circ, la casa natural
dels pallassos

Dilluns 23

Basílica de la Sagrada Família

Arxiu Fotogràfic de Barcelona

Casal dels Infants: Acció social als barris
(30 aniversari)
Exposició: “Gràcies per l’oportunitat”, de Vicenç Caro, i vídeo dels testimonis del Casal
dels Infants

(Pl. Pons i Clerch, 2)

De 16 a 20 h
Visita gratuïta al temple

Medicus Mundi Catalunya (50 aniversari)
Exposició: “Les malalties de la pobresa”

Fotografies de Pérez de Rozas sobre la vida
quotidiana a la Barcelona de postguerra.
—
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Espai Murs Lliures
Pintada d’exhibició i taller d’art amb nens
i adults
Torre Jussana - Centre de Serveis a les
Associacions
Programa de ràdio en directe sobre la Mostra
i el teixit associatiu de Barcelona.
Adopta BCN
Xerrades participatives, activitats infantils
i desfilades pro adopció.
Campanya de coresponsabilitat entre
homes i dones
Activitats familiars: tallers, contacontes
i happenings
—

Plaça de la Mercè
22 h
Cinema a la fresca: L’exòtic hotel Marigold
Projecció a l’aire lliure del film de John Madden (2011) sobre un grup de jubilats que
s’instal·len a l’Índia. Amb Judi Dench i Maggie
Smith, entre d’altres.

Arxiu Històric de la Ciutat
de Barcelona
(Santa Llúcia, 1)
De 9 a 19.30 h
Visita lliure a l’exposició “Barcelona en
postguerra, 1939-1945. La cultura oficial de
la Barcelona franquista”
Documents del fons de l’Arxiu Històric permeten conèixer alguns aspectes de les polítiques
culturals adoptades pel primer ajuntament
franquista amb l’objectiu d’esborrar la tradició catalana, laica i democràtica de la ciutat.
—

Retalls de vida.

20 anys del Tapís Memorial
de la Sida a Catalunya
El 1987 va començar als EUA el costum de retre homenatge a les víctimes de la sida mitjançant tapissos elaborats per familiars i amics.
Aquests tapissos s’unien a molts d’altres de
similars en una iniciativa internacional que va
ser nominada al Premi Nobel de la Pau l’any
1989.
El 1993, el Tapís Memorial de la Sida va arribar
a Catalunya promogut per l’ONG Projecte dels
Noms. Durant aquests vint anys s’han elaborat
a casa nostra molts d’aquests tapissos que
ara s’exposen a més d’una vintena de museus,
institucions públiques i espais emblemàtics
de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona,
formant una superfície tèxtil que ens convida a
reflexionar sobre l’impacte de la sida. Visiteu-lo
en el vintè aniversari de l’arribada dels tapissos
a Catalunya: no us deixarà indiferents.
Museus i altres espais de Barcelona
Del 20 de setembre al 31 d’octubre
Més informació i llista d’espais d’exhibició a:
www.memorialsida.cat

Visita al temple per conèixer el futur de l’obra
mestra de Gaudí. Cal imprimir prèviament les
entrades des dels caixers automàtics de “la
Caixa” o des del web de la Sagrada Família,
triant el dia i la franja horària de la visita. Informació a: www.sagradafamilia.org.
—

Biblioteca Pública Arús
(Pg. Sant Joan, 26)
D’11 a 15 h
Portes obertes i visita lliure a l’exposició
“Maçoneria i premsa obrera a l’Arús”
Un espai ple de serenitat i cultura. Inclou la
vista a l’exposició “Maçoneria i premsa obrera
a l’Arús”, amb objectes, diplomes i documents
relacionats amb la maçoneria i la premsa
obrera del segle xix i la primeria del xx.
—

Castell de Montjuïc
(Ctra. de Montjuïc, 66)
De 9 a 21 h
Portes obertes i visita lliure a les
exposicions
Visita lliure a l’antic recinte militar, avui recuperat per a la ciutat, i també a l’exposició “Catalunya en transició 1971/1980”. En el recinte
es mostraran també parts del Tapís de la Sida
en el vintè aniversari del Projecte dels Noms.
—

El Born Centre Cultural
(Pl. Comercial, 12)
De 10 a 19 h
Portes obertes al Born Centre Cultural
i visita lliure a les exposicions
Podreu visitar l’exposició permanent “Barcelona 1700, de les pedres a les persones”, que
recrea la Barcelona del segle xviii; a més de
l’exposició temporal “Fins a aconseguir-ho! El
setge de 1714”, sobre la Guerra de Successió
a la corona espanyola. A més, podreu visitar
l’espai de la planta 0, La Balconada, que ofereix una panoràmica del jaciment arqueològic.
—
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Mobile World Capital
Activitats: El “m4all Day” vol acostar a tota la
ciutadania les solucions mòbils que milloren
la qualitat de vida de les persones.

De 10 a 19 h
Visita lliure a l’exposició “Barcelona
en postguerra, 1939-1945. Una crònica
fotogràfica”

(Mallorca, 401)

(Sant Adrià, 20)
De 12 a 20 h
Visita lliure a l’exposició “Vogadors /
Architectural Rowers”
El projecte de l’Institut Ramon Llull que va
representar Catalunya i les Illes Balears a la
13a Biennal d’Arquitectura de Venècia mostra
les obres de nou joves arquitectes catalans i
balears.
—

La Virreina Centre de la Imatge
(La Rambla, 99)
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De 12 a 20 h
Visita lliure a les exposicions
Podreu veure les exposicions “This Is Not a
Love Song. Cruïlla de camins entre video
creació i música pop” i també “Doug Menuez.
Un geni audaç: la revolució digital 1985-2000
a Sillicon Valley, 1982-2000”.
—

Museu Nacional d’Art
de Catalunya (MNAC)
(Palau Nacional. Parc de Montjuïc)
Entrada lliure per a les Mercès
Del 23 al 29 de setembre, totes les Mercès i
un acompanyant poden entrar gratuïtament
al museu. Cal que presenteu un document
identificatiu a les taquilles. Al recinte es mostraran també parts del Tapís de la Sida en el
vintè aniversari del Projecte dels Noms.
—

Palau de la Mercè
(Capitania General)
(Pg. Colom, 14)
De 10 a 14.30 h
Portes obertes
Una ocasió única per visitar el claustre i diverses estances d’un palau barceloní del segle xvii, seu de la Inspección General del Ejército. Podreu veure el Saló del Tro, entre altres
espais.
—

Plaça de la Mercè
22 h
Cinema a la fresca: Grupo 7
Projecció a l’aire lliure del film d’Alberto Rodríguez (2012) sobre un comandament policial antivici. Amb Antonio de la Torre i Mario
Casas, entre d’altres.
—

Teatre del Raval

(Sant Antoni Abat, 12)
Horari: Consulteu la cartellera
Goodbye Barcelona
Funcions gratuïtes d’aquest nou musical inspirat en les Brigades Internacionals que van
participar en la Guerra Civil. Cal fer reserva
prèvia al tel. 93 443 39 99 (de 9 a 14 h). Promoció limitada a l’aforament del teatre. Només
s’admetran dues reserves per persona.

Dimarts 24
Arxiu Fotogràfic de Barcelona
(Pl. Pons i Clerch, 2)
De 10 a 19 h
Visita lliure a l’exposició “Barcelona
en postguerra, 1939-1945. Una crònica
fotogràfica”
Un seguit de fotografies de Pérez de Rozas
ens mostren fragments de la vida quotidiana
de la Barcelona de postguerra.
—

Basílica de la Sagrada Família
(Mallorca, 401)
De 16 a 20 h
Visita gratuïta al temple
Visita gratuïta al temple per conèixer el futur
de l’obra mestra d’Antoni Gaudí. Només es podrà accedir al recinte imprimint prèviament
les entrades des dels caixers automàtics de
“la Caixa” o des del web de la Sagrada Família,
triant el dia i la franja horària de la visita.
Informació a: www.sagradafamilia.org.
—

CaixaForum

CosmoCaixa Barcelona

(Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8)

(Isaac Newton, 26)

De 10 a 21 h
Visita lliure a l’exposició “Art, Dos Punts.
Barcelona viu l’art contemporani”

Portes obertes i visita lliure a l’exposició
“Microvida. Més enllà de l’ull humà”

Primera exposició conjunta entre el MACBA i
la Fundació ‘la Caixa’, aquesta mostra presenta nous relats sobre la nostra cultura posant
en relació obres d’art, períodes històrics i diverses temàtiques. L’exposició es reparteix
entre el MACBA i CaixaForum
Visita lliure a l’exposició “Modernismemodernitat”
Un recorregut pel recinte de CaixaForum ens
permetrà descobrir un bon exemple de l’arquitectura modernista industrial obra de Josep Puig i Cadafalch.
Taller CaixaForum Kids. Pintar l’aire +5
Un taller per pintar l’atmosfera que envolta la
nostra ciutat. Una activitat à plein air... sense
sortir de CaixaForum!
—

Castell de Montjuïc
(Ctra. de Montjuïc, 66)
De 9 a 21 h
Portes obertes i visita lliure
a les exposicions
Visita lliure a l’antic recinte militar, avui recuperat per a la ciutat, i també a l’exposició “Catalunya en transició 1971/1980”. En el recinte
es mostraran també parts del Tapís de la Sida
en el vintè aniversari del Projecte dels Noms.
—

Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona (CCCB)
(Montalegre, 5)
De 12 a 20 h
Animac al CCCB
Una tria dels millors films per a públics de totes les edats vistos en la darrera edició de la
Mostra Internacional de Cinema d’Animació
de Catalunya (Animac) a Lleida. Inclou “Petit
Animac camina”, que s’adreça al públic més
jove, i també “Realitat 2.0”, format per curtmetratges d’animació.
—

Visiteu el centre i no us perdeu aquest viatge
sorprenent al món microscòpic habitat per
tot de criatures insòlites.
D’11 a 14 i de 16 a 19 h
Animalada
Un seguit d’objectes de reciclatge han adoptat la forma d’animals diversos i formen part
d’aquest espectacle.
11, 11.40, 12.20, 16, 16.40 i 17.20 h
Planeta Ka
Coves, espais secrets, textures diverses...
Els més petits estan convidats a descobrir el
seu entorn en una activitat on podran trobar
efectes sonors i visuals que s’activen amb la
seva presència. Per a nens i nenes d’entre 1 i
5 anys. Durada: 30 minuts.
—

El Born Centre Cultural
(Pl. Comercial, 12)
De 10 a 19 h
Portes obertes al Born Centre Cultural
i visita lliure a les exposicions
Podreu visitar l’exposició permanent “Barcelona 1700, de les pedres a les persones”, que
recrea la Barcelona dinàmica i moderna del
segle xviii, a més de l’exposició “Fins a aconseguir-ho! El setge de 1714”, sobre la Guerra de
Successió. A més, podreu visitar La Balconada, que ofereix una panoràmica del jaciment.
—

Fabra i Coats Centre d’art
contemporani de Barcelona
(Sant Adrià, 20)
De 12 a 20 h
Visita lliure a l’exposició “Vogadors /
Architectural Rowers”
El projecte de l’Institut Ramon Llull que va
representar Catalunya i les Illes Balears a la
13a Biennal d’Arquitectura de Venècia mostra
les obres d’arquitectes catalans i balears.
—
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Fabra i Coats Centre d’art
contemporani de Barcelona

(Pg. de Gràcia, 92)
De 10 a 20 h
Depero i la reconstrucció futurista
de l’univers

(Barra de Ferro, 5)
De 10 a 20 h
Jornada de portes obertes

Visita lliure a l’exposició dedicada a l’obra de
Fortunato Depero, un dels autors del primer
manifest futurista. La visita inclou únicament
la sala d’exposicions, no la resta de l’edifici.
—

Visita lliure al Palau Gomis, del segle xviii, i a
la col·lecció del MEAM, formada per pintures
i escultures figuratives. També hi trobareu
obres premiades del concurs “Figurativas”.
—

La Virreina Centre de la Imatge

MUHBA Temple d’August

(La Rambla, 99)
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MEAM, Museu Europeu d’Art
Moderm

(Paradís, 10)

De 12 a 20 h
Visita lliure a les exposicions

De 10 a 19 h
Jornada de portes obertes

“This Is Not a Love Song. Cruïlla de camins entre videocreació i música pop” i també “Doug
Menuez. Un geni audaç: la revolució digital
1985-2000 a Sillicon Valley, 1982-2000”.
—

Visita a les restes del temple de l’antiga colònia romana de Barcino, que data del segle I aC
i estava consagrada al culte imperial.
—

MACBA, Museu d’Art
Contemporani de Barcelona
(Pl. dels Àngels, 1)
De 10 a 20 h
Gran taller MACBA en família
Una jornada de portes obertes pensada per a
tota la família. Podreu visitar la nova presentació de la col·lecció del museu i, després, participar en una activitat amb els artistes Jordi
Ferreiro i Quim Packard. A partir de 4 anys.
De 10 a 20 h
Venda especial de publicacions del MACBA
Venda especial de publicacions del MACBA al
hall del museu a un preu únic de 6 €.
De 10 a 19 h
Visites guiades
En català i castellà.
D’11 a 20 h
Visita lliure a l’exposició “Art, Dos Punts.
Barcelona viu l’art contemporani”
Primera exposició conjunta entre el MACBA i
la Fundació ‘la Caixa’, aquesta mostra reflecteix les tensions entre modernitat i avantguarda. Amb motiu de la jornada de portes
obertes s’amplia el servei de visites guiades i
n’hi haurà una cada hora fins a les 19 h.
—

MUHBA Domus de Sant Honorat
(C. de la Fruita, s/n)
De 10 a 14 h
Portes obertes
Visita al recinte, on podreu veure les restes
d’una casa i un carrer de l’antiga ciutat romana, a més d’algunes restes medievals.
—

MUHBA El Call
(Pl. Manuel Ribé, s/n)
De 10 a 14 h
Visita a “Salomó ben Adret de Barcelona,
1235-1310. El triomf d’una ortodòxia”
Mostra sobre un rabí de la Barcelona jueva
que va ser un personatge cabdal en la història
de la cultura catalana medieval.
—

MUHBA Park Güell Casa del Guarda
(Olot, s/n)
De 10 a 18 h
Portes obertes
Visita a la Casa del Guarda, un espai privat
ideat i dissenyat per Gaudí com a habitatge
per al porter del recinte.
—

MUHBA Plaça del Rei
(Pl. del Rei, s/n)
De 10 a 19 h
Visita lliure a les exposicions
Visita lliure a les exposicions “Col·lecció
MUHBALab, novetats” i “Acció defensa”, una
reflexió entorn els bombardejos de la Guerra
Civil a càrrec de l’artista Fernando Prats. A
més, al museu es pot veure un fragment del
Tapís de la Sida, impulsat pel Projecte dels
Noms, amb motiu del vintè aniversari de la
iniciativa.
—

MUHBA Temple d’August
(Paradís, 10)
De 10 a 19 h
Jornada de portes obertes
Visita a les restes del temple de l’antiga colònia romana de Barcino, que data del segle I aC
i estava consagrat al culte imperial.
—

MUHBA Via Sepulcral Romana
(Pl. Vila de Madrid, s/n)
De 10 a 14 h
Jornada de portes obertes
Visita a un antic espai funerari de la Barcelona romana on les tombes es disposen a
banda i banda de l’antiga via de sortida de la
ciutat.
—

MUHBA Vil·la Joana
(Ctra. de l’Església, 104. Vallvidrera)
De 10 a 14 h
Portes obertes
Visita a una antiga masia situada al cor de
Collserola on el poeta Jacint Verdaguer va
passar els últims dies de la seva vida.
—
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La Pedrera. Sala d’exposicions

(Dr. Font i Quer, 2)
De 10 a 19 h
Jornada de portes obertes i visita lliure
a les exposicions
Podreu recórrer el recinte, on trobareu l’exposició permanent “Totes les mediterrànies del
món”, la mostra fotogràfica “El regne vegetal”,
i la “Mostra de bonsais”.
—

Museu de Ciències Naturals
de Barcelona. Museu Blau
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Obra de Didier Lourenzo

(Pl. Leonardo Da Vinci, 4-5)

62a FIRA
DEL LLIBRE

D’OCASIÓ ANTIC
I MODERN
20 setembre
al 6 d’octubre
de 2013

PASSEIG DE GRÀCIA.
BARCELONA
Pla Nacional de Lectura 2012-2016

De 10 a 20 h
Jornada de portes obertes i visita lliure
a les exposicions
Podreu recórrer les exposicions “Planeta
vida”, que mostra la vida com el principal tret
diferencial de la Terra; “Monsieur Ardan”, sobre aquest fotògraf, viatger i investigador del
segle xix, i “Sant Martí com tu l’has vist”, amb
obres de nens i nenes del districte. A més,
podreu veure les intervencions artístiques
“L’aritmètica del tacte” i “Al ritme de la rutina”,
i visitar l’espai “Niu de ciència”.
En el recinte es mostraran també parts del
Tapís de la Sida, en el vintè aniversari del Projecte dels Noms.
—

Museu de la Música. L’Auditori
(Lepant, 150)
De 10 a 20 h
Jornada de portes obertes i visita lliure
a l’exposició “Escultures musicals.
Instruments d’Àfrica, Àsia, Oceania
i Amèrica de la Fundació La Fontana
Més d’un centenar d’instruments musicals
que formen part de la col·lecció La Fontana. No només podreu apreciar la sorprenent
bellesa dels objectes exposats, audiovisuals
i enregistraments us acostaran als rituals i
l’experiència sonora de cultures llunyanes..

De 17.30 a 19.30 h
Taller participatiu d’interpretació amb Steel
Drums
Procedents de de Trinitat Tobago, els steel
drum o steel pan són instruments de percussió
construïts amb bidons d’oli o petroli amb els
quals s’interpreten unes melodies càlides plenes de ritmes caribenys. Taller participatiu per
a públic a partir de 6 anys. Durada: 30 minuts.
—

Museu del Disseny de Barcelona DHUB Glòries
(Pl. Glòries Catalanes, 37-38)
De 10 a 20 h
Jornada de portes obertes
Visita a l’edifici del DHUB Glòries, que inclourà en un futur pròxim les col·leccions històriques i contemporànies d’arts decoratives, ceràmica, disseny industrial, tèxtil, indumentària i arts gràfiques. A més, a l’edifici s’exhibeix
el Tapís Memorial de la Sida, dins del Projecte
dels Noms, i es projecta l’audiovisual Disseny
Hub Barcelona.
—

Museu Frederic Marès
(Pl. Sant Iu, 5)
De 10 a 19 h
Jornada de portes obertes
Visita lliure a un museu de col·leccionista que
acull un conjunt d’escultures hispàniques,
des del món antic fins al segle xix, i una gran
col·lecció d’objectes de la vida quotidiana del
segle xix. Al recinte es mostraran també parts
del Tapís de la Sida en el vintè aniversari del
Projecte dels Noms.
—

Museu Marítim de Barcelona
(Av. Drassanes, s/n)
De 10 a 19 h
Jornada de portes obertes i visita
a les exposicions
Visita lliure al recinte i visita a les exposicions
“Planeta oceà”, amb fotografies aèries i submarines, i “Viatge mar enllà”, que proposa un
recorregut per la col·lecció del museu explorant el significat dels viatges per mar.
—

Museu Nacional d’Art
de Catalunya (MNAC)
(Palau Nacional. Parc de Montjuïc)
De 10 a 15 h
Portes obertes i visita lliure a l’exposició
“Tàpies. Des de l’interior”
Visita lliure al museu, que disposa de la millor
col·lecció de pintura mural romànica del món,
obres d’artistes modernistes com Gaudí o
Casas, obres renaixentistes i barroques d’artistes com Tiziano o Velázquez i un ampli fons
de fotografia. A més, entrada gratuïta a l’exposició “Tàpies. Des de l’interior”, que permet
descobrir les obres més personals d’Antoni
Tàpies: aquelles que es conservaven a casa
seva i també a la seva Fundació.
En el recinte es mostraran també parts del
Tapís de la Sida en el vintè aniversari del Projecte dels Noms.
—

Museu Olímpic i de l’Esport
Joan Antoni Samaranch
(Av. de l’Estadi, 60)
De 10 a 14.30 h
Jornada de portes obertes i visita a
l’exposició “IV Premi Internacional Fundació
Barcelona Olímpica. Art sobre paper”
Obres de creadors joves que il·lustren la relació estreta que hi ha entre el món de l’art
i l’esport, que sovint li serveix de font d’inspiració.
—

Museu Picasso
(Montcada, 15-23)
De 10 a 20 h
Jornada de portes obertes i visita
a l’exposició “El Museu Picasso, 50 anys
a Barcelona. La col·lecció”
En la segona de les tres exposicions que
commemoren el 50è aniversari del museu,
aquesta mostra se centra a explicar l’origen
de la col·lecció d’obres que formen part del
seu fons.
—
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Museu de Ciències Naturals
de Barcelona. Jardí Botànic
de Barcelona

(Pg. Colom, 14)
De 10 a 14.30 h
Portes obertes
Visiteu el claustre i diverses estances d’un
palau barceloní del segle xvii, seu de la Inspección General del Ejército.
—

Palau Robert

(Passeig de Gràcia, 107)
De 10 a 18.30 h
Festa dels Amics de L’Hospital de Sant Joan
de Déu
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L’Hospital de Sant Joan de Déu porta al centre de la ciutat algunes de les activitats que
desenvolupa amb pacients i famílies. Hi trobareu tallers per als menuts però també xerrades per als pares i mares.
—

Palau Güell

(Nou de la Rambla, 3-5)
De 10 a 20 h
Jornada de portes obertes
Visita lliure al recinte, un palau urbà de la família Güell que va ser un dels primers encàrrecs importants que va rebre Gaudí.
—

Rambla del Raval
De 13.30 a 15.30 h
5a Mostra d’Arrossos del Món
Torna a la Mercè un popular tast d’arrossos
del món durant el qual s’elaboraran plats
amb les diferents varietats d’aquest producte. Els plats es podran tastar posteriorment.
—

Reial Monestir de Santa Maria
de Pedralbes
(Baixada del Monestir, 9)
De 10 a 17 h
Jornada de portes obertes
Visita lliure al recinte gòtic del monestir. Es
poden visitar les diverses dependències del
monestir, el museu i un claustre amb un popular jardí de plantes remeieres.
—

Plaça de Catalunya
Mostra d’Associacions
ESCENARI
10.30 h
Mostra de dansa clàssica, neoclàssica,
hip-hop i de musicals
Organització: APV Mas Guinardó - Escola
de Dansa Mas Guinardó
11.10 h
Espectacle de dansa tradicional
Organització: Ballets de Catalunya
11.35 h
Estampa dansisticocultural: recorregut
per l’Equador
Organització: Asociación Cultural Ecuatoriana por los Derechos y la Igualdad en Cataluña
“Andrés Recalde” (ACEDICAR)
12 h
Ballem, ballem i no parem
Organització: Esbart Català de Dansaires
12.35 h
Assís World Band
Organització: Centre d’Acollida Assís
13 h
L’individu i la voluntat
Organització: Fundació Pere Mitjans
13.40 h
Ritmes i estils
Organització: Grup Internacional de Danses
Renaixença
14 h
Concert per a la promoció de les adopcions
i la tinença responsable
Organització: Adopta BCN
19.30 h
Cloenda de la 18a Mostra d’Associacions
Actuació amb el Casal dels Infants i les entitats de la mostra. Rap, hip-hop i bhangra amb
el Grup Bàsquet Beat, Meraboy ksl’jove, Your
Dance Surprises i Yaar Punjabi Bhangra Group.
Homenatge a Pallassos sense Fronteres amb
Tortell Poltrona i La Troba Kung-Fú.
CARPA D’ACTIVITATS
11 h
Grup poètic: Aula Literària “Luis Chamizo”
Organització: Hogar Extremeño de Barcelona

més a prop,
coneixement +
compromís +
cooperació
L’aigua, la salut, l’alimentació i l’educació,
elements imprescindibles per al benestar
de les persones i el desenvolupament social
La Sala Cotxeres del Palau Robert acull des
del 19 de setembre la campanya més a prop,
coneixement + compromís + cooperació, que
reflexiona sobre les causes i els efectes de la
pobresa a partir de quatre drets humans bàsics com son l’accés a l’aigua, l’alimentació,
la salut i l’educació. També dóna a conèixer la
tasca que institucions i entitats de cooperació
per al desenvolupament, la pau i els drets humans realitzen des d’àmbits diferents perquè
totes les persones, visquin on visquin, puguin
gaudir d’una vida digna, així com per aconseguir la màxima eficàcia de la cooperació i el
desenvolupament sostenible tant del Nord
com del Sud.
Més a prop té un programa d’activitats paral·
leles, que inclou un cicle de documentals, xerrades i debats, així com una sessió especial de
contacontes el dia de la Mercè a les 11 del matí
al jardí del Palau Robert. Les escoles poden fer
visites guiades i disposen de materials pedagògics per treballar a l’aula abans i després de
la visita.
L’exposició ha estat impulsada per l’Agència
Catalana de Cooperació al Desenvolupament
i organitzada per més de trenta ONG de desenvolupament, pau i drets humans, les universitats de Girona i Politècnica de Catalunya, la
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.
Sala Cotxeres, Palau Robert
Des del 19 de setembre
De dilluns a dissabte, de 10 a 20 h;
diumenges i festius, de 10 a 14.30 h
www.gencat.cat/palaurobert

11.30 h
Exhibició de percussió
Organització: La Tutela, fundació privada catalana tutelar de discapacitats psíquics i persones grans
12 h
Espectacle: Els viatges del Petit Príncep
Organització: Associació El Petit Príncep
de Catalunya
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Palau de la Mercè
(Capitania General)

17 h
Contes de la bressola
Organització: Enllaçats per la Llengua
18 h
Balles, Mercè?
Organització: Bailongu
AUDITORI
11 h
Xerrada: La protecció de les persones amb
discapacitat intel·lectual i persones grans
amb deteriorament cognitiu
Organització: La Tutela, fundació privada catalana tutelar de discapacitats psíquics i persones grans
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12 h
Monogràfic sobre l’ansietat
Organització: Associació Catalana per al Control de l’Ansietat (ACCA)
13 h
Presentació de la Xarxa Barcelona
Antirumors
Organització: Xarxa Barcelona Antirumors
16.30 h
Taller de tinença responsable
per a criatures d’animals domesticats
Organització: Progat Catalunya
17.15 h
Arqromerteràpia per a tothom
Organització: Associació Nacional d’Arqromerteràpia (ANA)
18 h
Cinefòrum documental
Organització: DESOS Opció Solidària
Àrea DE LES Fonts
De 12 a 13 h
Teatre Fòrum
Organització: Xarxa Barcelona Antirumors
Àrea DEL Monument A FRANCESC Macià
De 11 a 14 h
Taller d’esport adaptat
Organització: Fundació Catalana per a la Paràlisi Cerebral - CEAB

Espai D’activitats
D’11 a 13 h
Tast de puntes per a petits i grans
Organització: Escola de Puntaires de Barcelona
D’11 a 13 h
Activitat
Organització: Federació d’Entitats del Districte de Sants-Montjuïc
D’11 a 13.30 h
Taller: Escola de petits ambaixadors
catalans
Organització: Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes
D’11 a 19.30 h
Taller de henna
Organització: ACESOP
D’11 a 14 h
Taller de pintura adaptada
Organització: Fundació Catalana per a la Paràlisi Cerebral - CEAB
D’11 a 14 h
Tallers infantils: “Vull barris que...” i “Crea la
teva felicitació pel 30 aniversari del Casal”
Organització: Casal dels Infants

33a Mostra de Vins
i Caves de Catalunya
Torna al passeig de Lluís Companys la Mostra
de Vins i Caves de Catalunya, on trobareu un
any més un seguit de cellers que representen
les onze denominacions d’origen de Catalunya
i el Cava. Podreu fer tastos de vins diversos,
però també conèixer la diversitat i qualitat dels
productes catalans i obtenir informació sobre
la cultura vinícola al nostre país i les posssibilitats turístiques que ofereix. I és que, com
a novetat, enguany la Mostra disposarà d’una
oficina d’enoturisme de Catalunya, en col·
laboració amb l’Agencia Catalana de Turisme.
La botiga de la Mostra es consolida en l’edició
d’enguany i ofereix la possibilitat d’adquirir
vins i caves de tots els cellers. A més, hi haurà
també un “Espai selecció”, on es podran degustar els millors vins i caves i una nova sala de
tast, a més de la que ja hi havia, per oferir les
sessions de tast, presentacions o maridatges.
Passeig de Lluís Companys (Arc de Triomf)
Del 21 al 24 de de setembre
Horari de taquilles: de 12 a 20 h
Preus: 5 tiquets de tast i copa (Riedel): 10 € /
Reposició de 12 tastos de vi o cava: 10 € / Reposició de 26 tastos de vi o cava: 20 € / Copa:
5 € / 6 tiquets gastronòmics: 5 € / Espai selecció de vins de la Mostra: 20 €

D’11.30 a 19.30 h
Cartografia africana: religions d’Àfrica
i països africans
Organització: Associació SDRCA

De 17 a 19 h
El joc de l’oca de Moçambic
Organització: Amizade, junts amb Moçambic

D’11.30 a 19.30 h
Pessebrisme
Organització: Associació de Pessebristes de
Barcelona

De 17 a 19 h
Tallers infantils: “Vull barris que...” i “Crea la
teva felicitació pel 30 aniversari del Casal”
Casal dels Infants

De 12 a 13 h
Joc: Investigadors del passat
Organització: Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU

De 17 a 19 h
Activitat
Organització: Federació d’Entitats del Districte de Sants-Montjuïc

De 12 a 14 h
Primers auxilis a persones properes
Organització: Asociación Española de Pacien
tes Coronarios y Primeros Intervinientes en
Episodios de Muerte Súbita

De 18 a 19 h
Tallers infantils
Organització: Creu Roja a Barcelona

De 17 a 19 h
Marietes de nous i cucs de cartró
Organització: Asociación de Jóvenes Ecuatorianos en Catalunya (JOVECU)

Altres Activitats
Pallassos sense Fronteres
Exposició interactiva a la Iurta de Los Galindos: a l’interior d’un petit circ, la casa natural
dels pallassos
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13.15 h
Ball vermut: Orquestrina La Mundial

Medicus Mundi Catalunya (50 aniversari)
Exposició: “Les malalties de la pobresa”
Mobile World Capital
Activitats: El “m4all Day” vol acostar a tota la
ciutadania les soluciones mòbils que milloren la qualitat de vida de les persones.
Espai Murs Lliures
Pintada d’exhibició i taller d’art amb nens
i adults
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Torre Jussana. Centre de Serveis
a les Associacions
Programa de ràdio en directe sobre la Mostra
d’Entitats i el teixit associatiu de Barcelona.
Adopta BCN
Xerrades participatives, activitats infantils
i desfilades pro adopció.
Campanya de coresponsabilitat
entre homes i dones
Activitats familiars: tallers, contacontes
i happenings
—

Teatre del Raval

(Sant Antoni Abat, 12)
Horari: Consulteu la cartellera
Goodbye Barcelona
Funcions gratuïtes d’aquest nou musical inspirat en les Brigades Internacionals que van
participar en la Guerra Civil. Cal fer reserva
prèvia al telèfon 93 443 39 99 (de 9 a 14 h).
Promoció limitada a l’aforament del teatre.
Només s’admetran dues reserves per persona.

Concurs de fotografia
als cementiris
de Barcelona
Escultures i monuments de les èpoques i els
estils artístics més diversos omplen els cementiris de Barcelona, uns espais que no només ofereixen ocasions per fer una bona passejada sinó que, si sou aficionats al món de la
imatge, us proporcionaran un munt de temes
fotogràfics.
Per la Mercè us proposem que feu una passejada per algun d’aquests cementiris: Cementiri de Montjuïc (Mare de Déu de Port, 56-58,
sortida 13 de la ronda Litoral); Cementiri del
Poblenou (Taulat, 2); Cementiri de Collserola
(ctra. Nacional 150, km 1,5, Montcada i Reixac);
Cementiri de les Corts (av. Joan XXIII, 3-15); Cementiri de Sant Gervasi (camí del Cementiri de
Sant Gervasi, 4-8); Cementiri de Sant Andreu
(Garrofers, 35-47); Cementiri de Sants (ptge.
del Cementiri, 1); Cementiri de Sarrià (camí del
Cementiri de Sarrià, 10-12) i Cementiri d’Horta
(pl. del Cementiri d’Horta, 9).
Aneu-hi amb la càmera i, si teniu més de divuit
anys, participeu en el concurs que organitza
Cementiris de Barcelona i guanyeu premis!
Tots els cementiris estan adaptats per a persones amb mobilitat reduïda tret del de Sant
Gervasi. Els caps de setmana i festius els cementiris de Sarrià, Sants, Sant Gervasi i Horta
tanquen a les 15 h.
Per a més informació sobre els mecanismes
habilitats per fer arribar les fotografies i sobre els premis previstos enguany, consulteu el
web: www.cbsa.cat
Cementiris de Barcelona
Del 20 de setembre al 6 d’octubre
De 9 a 17.30 h

Dimecres 25
Club Natació Sant Andreu
(Pg. Fabra i Puig, 45)
Horari: consulteu a www.bcn.cat/merce
Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona
d’Esquaix
Un total de 32 participants de països diversos, entre els quals Anglaterra, França, Alemanya, Finlàndia, Portugal, Itàlia i Egipte,
participen en aquesta prova, que pertany
al circuit mundial PSA. Avui se celebren les
competicions prèvies.
—

Museu Nacional d’Art
de Catalunya (MNAC)
(Palau Nacional. Parc de Montjuïc)
Entrada lliure per a les Mercès
Totes les Mercès i un acompanyant poden
entrar de franc al museu. Cal que presenteu
una identificació a les taquilles. En el recinte
es mostraran parts del Tapís de la Sida, en el
vintè aniversari del Projecte dels Noms.
—

Teatre del Raval

(Sant Antoni Abat, 12)
Horari: Consulteu la cartellera
Goodbye Barcelona
Funcions gratuïtes d’aquest nou musical inspirat en les Brigades Internacionals que van
participar en la Guerra Civil. Cal fer reserva
prèvia al telèfon 93 443 39 99 (de 9 a 14 h).
Promoció limitada a l’aforament del teatre.
Només s’admetran dues reserves per persona.

Dijous 26
Club Natació Sant Andreu
(Pg. Fabra i Puig, 45)
Horari: consulteu a www.bcn.cat/merce
Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona
d’Esquaix
Un total de 32 participants de països com Anglaterra, França, Alemanya, Finlàndia, Portugal, Itàlia i Egipte, participen en aquesta prova,
que pertany al circuit mundial PSA.
—

Museu Nacional d’Art
de Catalunya (MNAC)
(Palau Nacional. Parc de Montjuïc)
Entrada lliure per a les Mercès
Del 23 al 29 de setembre, totes les Mercès i
un acompanyant poden entrar gratuïtament
al museu. Cal que presenteu un document
identificatiu a les taquilles. En el recinte es
mostraran parts del Tapís de la Sida en el vintè
aniversari del Projecte dels Noms.

Mercè 2013 — 115

Casal dels Infants Acció social als barris
(30 aniversari)
Exposició: “Gràcies per l’oportunitat”, de Vicenç Caro, i vídeo dels testimonis del Casal
dels Infants
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Sabíeu que Barcelona és una ciutat capdavantera en molts aspectes de la investigació
científica? No us estranyarà gens quan visiteu
les instal·lacions del Parc de Recerca Biomèdica, que obre les portes a tots els barcelonins
i barcelonines que es vulguin inscriure en línia
al web que apareix al peu.
Veniu i veureu que la ciència, fins i tot la més
seriosa, es pot estudiar d’una manera divertida. Podreu participar en visites guiades on us
explicaran què s’hi fa i com funciona el Parc de
Recerca Biomèdica, assistireu a experiments
pensats perquè petits i grans entenguin els
principis de la ciència i xerrades i debats en
què coneixereu els protagonistes de destacades investigacions. A més, podreu fer un “cafè
científic” i veure exposicions d’alt interès que
posen la ciència a l’abast de tots els públics.
Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona
Plaça de Charles Darwin / Doctor Aiguader, 88
Dissabte 5 d’octubre, de 10 a 20 h
Més informació a: http://openday.prbb.org

Divendres 27
Club Natació Sant Andreu
(Pg. Fabra i Puig, 45)
Horari: consulteu a www.bcn.cat/merce
Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona
d’Esquaix
Un total de 32 participants de països diversos, entre els quals Anglaterra, França, Alemanya, Finlàndia, Portugal, Itàlia i Egipte,
participen en aquesta prova, que pertany al
circuit mundial PSA.
—

Museu Nacional d’Art
de Catalunya (MNAC)

Palau Sant Jordi (exterior i entorns)

(Palau Nacional. Parc de Montjuïc)

De 10 a 15 h
Festival Barcelona Esports i Natura

Entrada lliure per a les Mercès
Del 23 al 29 de setembre, totes les Mercès i
un acompanyant poden entrar gratuïtament
al museu. Cal que presenteu un document
identificatiu a les taquilles. En el recinte es
mostraran parts del Tapís de la Sida en el vintè aniversari del Projecte dels Noms.

Dissabte 28
Arc de Triomf
(Pg. Lluís Companys)
9h
Junts pel benestar de tots
Usuaris dels serveis comunitaris de salut
mental de Catalunya i persones sense trastorn mental, entre ells jugadors professionals
veterans de bàsquet, protagonitzen una cita
esportiva que enguany té com a convidats jugadors del Joventut de Badalona.
—

Club Natació Sant Andreu
(Pg. Fabra i Puig, 45)
Horari: consulteu a www.bcn.cat/merce
Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona
d’Esquaix
Un total de 32 participants de països com Anglaterra, França, Alemanya, Finlàndia, Portugal, Itàlia i Egipte, participen en aquesta prova, que pertany al circuit mundial PSA.
—

Museu Nacional d’Art
de Catalunya (MNAC)
(Palau Nacional. Parc de Montjuïc)
Entrada lliure per a les Mercès
Del 23 al 29 de setembre, totes les Mercès i
un acompanyant poden entrar gratuïtament
al museu. Cal que presenteu un document
identificatiu a les taquilles. En el recinte es
mostraran parts del Tapís de la Sida en el vintè aniversari del Projecte dels Noms.
—

(Pg. Olímpic, 5)

Les esplanades del Palau Sant Jordi, les Fonts
de Montjuïc i diversos espais de la Barcelona
olímpica són els escenaris d’un macroesdeveniment que destaca els valors de l’esport
en l’àmbit natural. Veureu un seguit de proves
que van d’una emocionant cursa d’obstacles
a un descens urbà en bicicleta i un Bike Show,
entre altres propostes.

Diumenge 29
Museu Nacional d’Art
de Catalunya (MNAC)
(Palau Nacional. Parc de Montjuïc)
Entrada lliure per a les Mercès
Del 23 al 29 de setembre, totes les Mercès i
un acompanyant poden entrar gratuïtament
al museu. Cal que presenteu un document
identificatiu a les taquilles. Al recinte es mostraran parts del Tapís de la Sida en el vintè
aniversari del Projecte dels Noms.
—

Palau Sant Jordi (exterior i entorns)
(Pg. Olímpic, 5)
De 10 a 15 h
Festival Barcelona Esports i Natura
Les esplanades del Palau Sant Jordi, les Fonts
de Montjuïc i diversos espais de la Barcelona
olímpica són els escenaris d’un macroesdeveniment que destaca els valors de l’esport
en l’àmbit natural. Veureu un seguit de proves
que van d’una emocionant cursa d’obstacles
a un descens urbà en bicicleta i un Bike Show,
entre altres propostes.
—

Parc de l’Espanya Industrial
Convocatòria: de 9 a 9.30 h
Caminada a Sants
Barnatresc organitza un recorregut per la ciutat que comença i acaba al parc de l’Espanya
Industrial, a Sants-Montjuïc, i que permet
redescobrir Barcelona mentre fem esport. El
recorregut, de 13,5 quilòmetres, surt de Sants,
passa per l’Hospitalet de Llobregat, Esplugues
i el parc de Cervantes, entre altres localitza
cions, abans de tornar cap al punt d’inici.
—

Tibidabo

(Pl. Tibidabo, 3-4)
A partir de les 8.30 h
laNostra!
Segona edició de la Tibidabo Trail Run, una
cursa que s’organitza en suport als infants i
joves amb problemes de cor de naixement. Es
lliuraran dorsals a partir de les 8.30 h, però la
cursa començarà a les 9.30 h i a les 11 hi haurà
el lliurament de premis. Organitzen: Associació Esportiva Sant Silvestre de Sabadell i l’Associació de Cardiopaties Congènites (AACIC)

Dilluns 30
L’Auditori
(Lepant, 150 - Sala 1. Pau Casals)
19 h
Concert de la Mercè de la Banda Municipal
de Barcelona
La Banda Municipal, dirigida per Salvador
Brotons, s’afegeix a la festa de la patrona
amb un concert que inclou obres de Giuseppe Verdi, Pietro Mascagni i Richard Wagner
a la primera part, i de compositors catalans
com Joaquim Serra, Antoni Nicolau, Josep M.
Ruera, Ricard Lamote de Grignon i Manuel
Oltra a la segona.
Entrades gratuïtes a les taquilles de l’Auditori
a partir de l’1 de setembre de 2013, de dilluns
a divendres, de 15 h a 21 h. Aforament limitat.

Mercè 2013 — 117

Jornada de portes
obertes al Parc
de Recerca Biomèdica

Gràcies a tots
patrocinador principal

L’equip
de la Mercè
La festa de la Mercè, organitzada per l’Ajuntament de Barcelona
amb les entitats de la ciutat, representa un gran esforç.
L’Institut de Cultura coordina els col·lectius que hi intervenen.

empreses col·laboradores

patrocinador principal

mitjans de comunicació patrocinadors

mitjans de comunicació col·laboradors

Col·laboradors

Entitats
—Agrupació del Bestiari Festiu i Popular
de Catalunya - Territorial del Barcelonès
—Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona
—Agrupament d’Esbarts de Catalunya
—Associació Coordinadora de Colles de
Gegants i Bestiari de Ciutat Vella - Seguici
Popular de Barcelona
—Associació Cultural Festa Gran
—Associació de Comerciants Barna Centre
—Associació de Comerciants del Raval
—Associació de Companyies Professionals
de Dansa de Catalunya
—Associació de Professionals de la Dansa
de Catalunya (APdC)
—Associació de Professionals del Circ
de Catalunya
—Associació Professional de Teatre
per a Tots els Públics
—Associació d’Empreses de Teatre
de Catalunya (ADETCA)
—Colles de Bastoners i Balls de Bastons
de Barcelona
—Cooordinadora de Trabucaires
de Barcelona
—Coordinadora d’Entitats Sardanistes
de Barcelona
—Coordinadora de Colles Castelleres
de Barcelona
—Coordinadora de Colles de Diables
i Bèsties de Foc de Barcelona
—Coordinadora de Colles de Diables
de la ciutat de Barcelona
—Coordinadora de Geganters de Barcelona
—Esbart Català de Dansaires
—Falcons de Barcelona
—Federació de Colles Sardanistes
de Barcelona
—Federació de Cors de Clavé de Catalunya

—Obra Sardanista Violetes del Bosc
—Unió de Colles Sardanistes de Catalunya
Organismes públics i institucions
—Capitania Marítima de Barcelona
—Casa Àsia
—Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona
—Consorci El Far
—Generalitat de Catalunya (Departament
de Presidència)
—Inspección General del Ejército
—Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI)
—Museu d’Art Contemporani de Barcelona
—Stadt Wien
—Subdelegació del Govern a Barcelona
Serveis i organismes municipals
—B:SM
—Gerència de Qualitat de Vida, Igualtat
i Esports
—Comissionat de Participació Ciutadana
i Associacionisme
—Gerència de Medi Ambient i Serveis
Urbans
—Gerència de Prevenció, Seguretat
i Mobilitat
—Gerència Adjunta de Coordinació
Territorial
—Gerència d’Habitat Urbà
—Institut Barcelona Esports
—Institut de Cultura de Barcelona
—Institut Municipal d’Educació
—Institut Municipal de Parcs i Jardins
—Institut Municipal de Persones
amb Discapacitat
—Institut Municipal del Paisatge Urbà
—Transports Metropolitans de Barcelona
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empreses patrocinadores

Ajuntament de Barcelona/
Institut de Cultura
Consell d’administració
President
Im. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
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Vicepresident
Im. Sr. Gerard Ardanuy i Mata
Vocals
Ima. Sra. Francina Vila i Valls
Im. Sr. Guillem Espriu i Avedaño
Ima. Sra. Ángeles Esteller i Ruedas
Ima. Sra. Isabel Ribas i Seix
Sr. Pius Alibek
Sr. Ramon Massaguer i Meléndez
Sra. Montserrat Vendrell i Rius
Sra. Sílvia Muñoz d’Imbert
Sr. Josep M. Montaner i Martorell
Sr. Miquel Cabal i Guarro
Sra. Maria del Mar Dierssen i Soto
Sr. Daniel Giralt-Miracle i Rodríguez
Sr. Francisco Ivars Castelló

Mercè 2013
Directora de Cultura de Proximitat
Sra. Rosa Mach i Farràs
Cap de Festes i Tradicions
Sra. Marta Almirall i Elizalde
Direcció d’Actes Tradicionals
Sr. Xavier Cordomí i Fernández
Direcció artística de Música Mercè
Sr. Jordi Turtós i Orbañanos
Direcció artística del BAM
Sr. Carles Conesa i Carbonell
Equip del Departament de Festes i Tradicions
Sr. Joan Manel Camps i Jaraba
Sra. Anna Faura i Mir
Sra. Dolors González Muñoz
Sra. Mireia Llunell i Arasa
Sra. Soco Martínez García
Sra. Maribel Sarasa Díaz
Cap de Comunicació i Màrqueting
Sra. Elena Navarro i Delgado

Gerent de l’Institut
Sra. Marta Clari i Padrós

Cap de Patrocini
Sra. Judith Aviñó i Vidal

Secretària Delegada
Sra. Montserrat Oriol i Bellot

Cap de Producció i Serveis Interns
Sr. Ascensi Mir i Ulldemolins

Comité de Direcció de l’Institut de Cultura

I els departaments de Serveis Jurídics,
Producció, Premsa, Patrocini, Comunicació
i Màrqueting, Sistemes d’Informació,
Administració Econòmica i Recursos
Humans de l’Institut de Cultura de Barcelona

Directora de Recursos
Sra. Isabel Balliu i Badia
Director de Patrimoni, Museus i Arxius
Sr. Josep Lluís Alay i Rodríguez
Director de Barcelona Capital
Sr. Carles Sala i Marzal
Director de Promoció de Sectors Culturals
Sr. Llucià Homs i Capdevila
Directora de Creativitat i Innovació
Sra. Inés Garriga i Rodríguez
Directora del Programa de Difusió Cultural
Sra. Pilar Roca i Viola

Edició: Ajuntament de Barcelona
Cartell: Joan Fontcuberta
Redacció: Xavier Muniesa i Calderó
Correcció de textos: Rosa Chico
Fotografies: Pep Herrero, Andreu Adrover,
Joan Roca de Viñals, Carles Decors, Manel
Sala “Ulls”

Ens mullem per la Mercè
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Cap de Premsa
Sr. Álvaro López i Muñoz
Secretària Tècnica
Sra. Montse Tort
facebook.com/elperiodico.cat

@elperiodico_cat

Per a gent compromesa

Més informació

bcn.cat/merce

facebook.com/barcelonacultura
twitter.com/bcncultura
Per telèfon

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

Aplicacions per descarregar

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

A les oficines d’informació

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

Transports públics especials

• Servei ininterromput de metro el divendres 20, el dissabte 21 i el dilluns 23.
El diumenge 22 i el dimarts 24 mantindrà l’horari habitual.
• Per anar i venir del Fòrum agafeu la L4 del metro, les línies 7, 36, 41, 43 i 141
d’autobús o be utilitzeu el Trambesòs i el servei de bus nocturn.
• Per pujar al castell de Montjuïc els dies 21, 22 i 24 es reforçarà la línia 150 entre
plaça d’Espanya i el castell de Montjuïc, de 10.30 a 22 h.
• Amb motiu del piromusical del dimarts 24 es reforçarà el servei de metro a les
línies 1 i 3.
• Per confirmar horaris o per saber com accedir als espais de la festa consulteu a
www.tmb.cat i bcn.cat/merce.
L’organització es reserva el dret d’anul·lar o canviar algun espectacle per raons
tècniques o meteorològiques.

