ESPECTACLES DE LA MERCÈ

21-24 SETEMBRE

PORTES OBERTES AL PALAUET ALBÉNIZ
AMB LA COMPANYIA ROBERT GOBERN:
MAJORDOMS I MINYONES DEL PALAUET ALBÉNIZ
(Catalunya)

Dissabte 21 i diumenge 22, d’11 a 21 h
Dimarts 24, d’11 a 20 h
Palauet Albéniz
Amb una companyia tan agradable... us sabrà
greu i tot deixar de fer cua. Segur que voldreu
visitar el palauet Albéniz, així que recolliu una
entrada per a una de les visites que es fan cada mitja
hora i mentrestant... gaudiu de les atencions d’un equip
de majordoms i minyones. El dimarts 24, a les 19.30 h,
munten una fi de festa titulada Majordoms i minyones:
The Best Moments!

ITINERÀNIA: EL LABERINT
(Catalunya)

Dissabte 21, diumenge 22 i dimarts 24, d’11 a 20 h
Palauet Albéniz
+2

Palauet
Albéniz
Dissabte 21 i diumenge 22, d’11 a 22 h
Dimarts 24, d’11 a 21 h

Dansa, titelles, espectacles per a tota la família, música, tradició...
Tot ho trobareu al palauet Albéniz i als jardins de Joan Maragall,
uns espais al bell mig de Montjuïc que prenen vida per la festa major.
Palauet Albéniz
L1, L3 (Espanya; i caminar o bus)
Espanya (i caminar o bus)
55, 150
Rius i Taulet, 4 (i caminar)

En aquest laberint, els vostres coneixements
i accions determinaran el recorregut que fareu
per una xarxa de parets transparents i de passadissos plens de portes enigmàtiques... Poseu-vos a prova i entreu en aquesta estructura capaç de transformar
qualsevol espai en tota una aventura. Una instal·lació de
gran format, que resulta tan divertida per als adults com
per als nens i nenes i que ha estat dissenyada i construïda per Furti Coromina i Paco Hernández.

ITINERÀNIA: ESCAPE CARAVANA.
QUI VA MATAR EL MEU CONILL?
(Catalunya)

Dissabte 21, diumenge 22 i dimarts 24,
d’11 a 15 h i de 16 a 20 h
Palauet Albéniz
Aquesta companyia ha muntat un joc d’escapada diferent. Aquí tot passa dins d’una
caravana especialment dissenyada per Furti
Coromina dins la qual s’ha comès un crim, amb un conill
com a víctima. Qui l’ha matat? Haureu de fer ús del
vostre enginy per poder-ho esbrinar i sortir finalment
de la caravana. Bona sort!
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ROSELAND MUSICAL: EL MIRALL BLAU
(Barcelona)

Dissabte 21, diumenge 22 i dimarts 24,
d’11 a 20 h
Palauet Albéniz
+4
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LA PUNTUAL: RUTINES
(Catalunya)

Dissabte 21, diumenge 22 i dimarts 24,
a les 11.30, 16 i 19 h
Palauet Albéniz

Ja heu vingut a visitar la
Botiga dels Records? Aquí
trobareu tot de dibuixos
exposats. Trieu el que més us agradi i
pinteu-lo! Tota l’activitat, en què trobareu
l’actor Jordi Hanley dinamitzant l’espai, està
basada en el conte, escrit per la també il·lustradora Montse Ginesta. Ella us explicarà
que els dibuixos són miralls que reflecteixen
els personatges que hi passen pel davant.

Tot un clàssic (constantment
renovat) del repertori del titellaire Eugeni Navarro, Rutines
s’inspira en la tradició popular europea per
portar un cop més davant del públic alguns
dels personatges més coneguts del repertori dels titelles. Malic, l’aventurer, és el protagonista d’aquesta comèdia boja. I s’haurà
d’enfrontar a la rebel·lió dels personatges
més diversos. Veniu a animar-lo!

ALWAYS DRINKING PRODUCTIONS:
#BE DIFFERENT

EUDALD FERRÉ: EL FAUNE,
EL DRAC I EL DIMONI

Dissabte 21, diumenge 22 i dimarts 24,
a les 12.30 h
Palauet Albéniz

Dissabte 21, diumenge 22 i dimarts 24,
a les 13.30 i 17.30 h
Palauet Albéniz

L’orquestra comença a tocar
però, on és el cantant? Caldrà
improvisar, així que l’Agapito
(Micky Fernández de los Reyes) iniciarà
una carrera d’estrella... Això, si supera les
proves que li posarà la seva nova banda,
formada per Jaume Esteve, David Jacome,
Paolo Tomaselli, Santi Manresa i David Llopart. Un xou dirigit per Mila von Chobiak.

L’autor i director Lluís
Graells dirigeix l’actor
i titellaire Eudald Ferré en
una proposta que té com a protagonista
un calderer ambulant i el seu ajudant.
Per atraure els clients a les fires que visiten, expliquen contes com el que sentireu
aquí i que us transportarà a mons estranys
i misteriosos, plens de màgia.

(Catalunya)

CIA. MAR GÓMEZ: SLAPSTICK
(Barcelona)

Dissabte 21, diumenge 22 i dimarts 24,
a les 16.30 i 19.30 h
Palauet Albéniz
I si traduïm un curtmetratge de Charles Chaplin,
Buster Keaton o Harold
Lloyd al llenguatge de les arts de carrer?
És la proposta que ens fa la coreògrafa Mar
Gómez en aquest espectacle fet de cops,
caigudes i tot de situacions físicament extremes. Un personatge que inspira tendresa,
però que fa riure a la vegada, retrà homenatge a l’edat d’or del cinema mut.

(Catalunya)

DANSA TRADICIONAL AL PALAUET
Dissabte 21, de 16 a 20 h
Diumenge 22, a les 11.30 i de 17 a 20 h
Dimarts 24, de 17 a 20 h
Un any més, esbarts dansaires
i colles sardanistes ompliran el
recinte de música i danses sota
la direcció artística i dramatúrgia de Jordi
Vidal, que també ens presentarà els esbarts,
acompanyat del guitarrista Marcel Vallès.
Dissabte 21
16 h
17 h
18 h
18.30 h

Colla Mare Nostrum
Esbart Gaudí
Colla Violetes del Bosc
Esbart Ciutat Comtal

Amb la Cobla Mediterrània, dirigida per
Jordi Núñez.
A les actuacions de sardanes hi intervindrà
el ballarí Joan Roca.
Diumenge 22
11.30 h Esbart Ballets de Catalunya
amb el Grup Sota-Rel
17 h
Esbart Maragall
18 h
Esbart Català de Dansaires
19 h
Esbart Sant Martí
Amb la Cobla Sabadell, dirigida per
Joan Gómez.
Dimarts 24
17 h
Colla Maig
17.30 h Esbarts Joventut Nostra
i Sant Jordi
18.30 h Colla Nou de Novembre
Amb la Cobla Sabadell, dirigida per
Joan Gómez.
A les actuacions de sardanes hi intervindrà
el ballarí Pol Jiménez.

KRONIKAL

(Barcelona)
Dissabte 21, a les 20.30 h
Palauet Albéniz
Funk, soul i hip-hop són les
especialitats d’una banda
nascuda el 2017 i formada per
estudiants del Taller de Músics i del Conservatori Municipal de Música. Volen fer una
música que resulti propera a públics de tota
mena, ballable, amb qualitat i sense sotmetre’s a la dictadura d’un estil concret. I és
que el seu so és difícil de classificar, potser
per això enamora a la primera escolta.

THE BLACK BARBIES
(Barcelona)

Diumenge 22, a les 20.30 h
Palauet Albéniz
Potser és la diversa procedència dels músics (africans
i europeus) que formen
aquesta banda, però la barreja sonora
que produeixen és tota una explosió de
ritme on conflueixen el jazz, el swing, el soul
i el funk. I és que, amb una estètica vintage,
la vocalista Desiree Diouf i els músics
Noè Escolà, Aurora Arenare, Oriol Riart
i Jose López ens proposen un viatge musical
per estils diversos que és tota una festa.

