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Patrocinador mitjà comunicació

Més informació
A Internet
www.bcn.cat/merce
Per telèfon

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

Consultes al tel. 93 486 00 98

A les oficines d’informació
del Palau de la Virreina (La Rambla, 99),
dels diferents districtes i a la de la plaça
de Sant Jaume.
La Mercè
forma part de:
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· Aquesta serà la Festa Major
del mar! El Port Vell es
converteix en l’escenari
principal de la Mercè, per
celebrar les tradicions
marítimes de la ciutat
· 15 anys de BAM! El Festival de
músiques independents de la
Mercè celebra 15 anys amb 90
concerts diferents, que abasten
tota mena d’estils. Amb artistes
com Travis, Sidonie, 7 Notas 7
Colores… Paral·lelament al
BAM, hi haurà altres concerts
destacables, com els de
Quijano, La Caja de Pandora,
Celtas Cortos, La Vella
Dixieland…
· Alguns dels millors
espectacles familiars d’Europa
es donen cita a Barcelona!
Serà en el marc d’una
programació d’arts de carrer
que ha comptat amb la direcció
artística de Marta Almirall,
Premi Nacional de Dansa 2007
· La Mercè, més a prop de casa!
La Festa Major fa un nou esforç
per estendre els seus escenaris
més enllà del centre històric.
Enguany hi haurà festa al parc
de la Guineueta (Nou Barris),
el Clot i el Fòrum (Sant Martí),
el CosmoCaixa (Sarrià-Sant
Gervasi), La Fàbrica Damm
(Eixample)…
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Enric Jardí és
l’autor del cartell
de la Mercè 2007

Josefina Castellví
serà la pregonera
de la Festa

Passejar per qualsevol carrer de Barcelona
és enfrontar-se a una pluja d’elements gràfics
que són per tot arreu. Fins i tot les farmàcies
volen tenir un logotip diferenciat. “És una
cosa molt de Barcelona, encara que nosaltres
potser no ens n’adonem”, reflexiona l’autor
del cartell de la Mercè 2007, Enric Jardí.
Per tal de reflectir aquesta manera de fer,
el dissenyador ha convertit la Mercè en un
logotip de logotips, en què cada activitat
sembla voler tenir una imatge pròpia: el
Correfoc, la Cavalcada, la Cursa… Cadascun
d’aquests logotips té el seu estil –uns amb
un punt retro, d’altres naïf, i algun amb
modernitat rabiosa–, però junts, a vista
d’ocell, formen una sola cosa: la Festa Major
de Barcelona.
Enric Jardí va néixer a Barcelona l’any 1964,
i és un dels grans referents del disseny
editorial que hi ha al conjunt de l’Estat.
Entre els seus treballs més barcelonins hi
ha el logotip que va decorar la ciutat durant
els Mundials de Natació de l’any 2003.
Al món el coneixen per haver redissenyat
diaris com el Chicago Reader o el Boston
Phoenix, en col·laboració amb Marcus Villaça.
La seva altra gran ocupació és la docència
en l’àmbit del disseny, en centres com
l’escola Eina, l’Elisava o la Universitat Ramon
Llull. Actualment, també és el president
de l’associació ADG-FAD, institució de
referència per als dissenyadors gràfics
i els directors d’art de Catalunya.

El pregó de la Mercè 2007 el protagonitzarà
un autèntic referent de la ciència a Barcelona:
la coratjosa oceanògrafa Josefina Castellví,
que va liderar la instal·lació de la Base
Antàrtica espanyola a l’Illa de Livingstone,
inaugurada el gener del 1988. Nascuda
a Barcelona l’1 de juliol de 1935, la trajectòria
de Castellví va ser més difícil que la de la
resta dels seus companys: al començament
de treballar a l’actual Institut de Ciències
del Mar del CSIC, li prohibien participar en
expedicions pel fet de ser dona. Ella mateixa
va haver de demostrar la seva vàlua i obrir
el camí a moltes altres dones, que avui són
majoria a la plantilla d’aquesta institució.
La seva experiència al continent gelat
–un projecte que va permetre l’entrada
d’Espanya al Tractat Antàrtic– va marcar
un abans i un després en la seva vida,
que ella mateixa relata al llibre Yo he vivido
en la Antártida (Galaxia Gutenberg, 1996).
A més d’ocupar alts càrrecs en algunes
de les principals institucions científiques
nacionals i internacionals, Castellví ha fet
36 campanyes oceanogràfiques, ha publicat
74 treballs científics en revistes nacionals
i internacionals, i ha recollit innombrables
premis, entre els quals destaquen
l’Encomienda de Isabel la Católica, la Medalla
d’Or al Mèrit Científic de l’Ajuntament
de Barcelona i la Creu de Sant Jordi.

Divendres 21
19 h Saló de Cent de l’Ajuntament.
Plaça de Sant Jaume (pantalla gegant)
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La Mercè,
més mediterrània
El mapa que us guiarà
per la Festa

La Mediterrània es reunirà aquest setembre a Barcelona. Fent honor a la vocació hospitalària
que sempre ha mostrat la Festa Major, artistes i agents culturals de tot l’arc mediterrani es
trobaran a la ciutat per posar en comú les seves inquietuds i projectes de futur. Serà una gran
celebració amb diverses activitats obertes a tothom:

600 activitats en quatre dies! Com orientar-s’hi?

Festa de la Mediterrània
- inauguració del BAM

El programa que teniu a les mans vol ser un resum detallat de tota la Festa Major. En molts
casos, en trobareu informació addicional al web de la festa (www.bcn.cat/merce), on hi ha,
per exemple, un Directori Festiu amb més detalls sobre cadascun dels grups participants
en la programació. Les dades que trobareu impreses en les pàgines vinents eren correctes
en el moment d’anar a impremta, però si hi ha hagut canvis, també els trobareu registrats
al web de la Mercè. Així mateix, hi ha grans activitats, com ara el Circ de la Ciutadella o la
Mostra d’Associacions, que tenen una graella d’espectacles i activitats pròpies. S’han editat
programes específics amb tots els detalls, que es repartiran als mateixos escenaris.
Aquests programes també es poden baixar del web de la festa.

I per telèfon, encara més fàcil!
Disposeu de tres opcions per estar informats a través del telèfon mòbil:
· Per rebre avisos i canvis d’última hora, envieu “alertesmerce” al 7010
· Per baixar-vos el programa de la festa, envieu “programamerce” al 7010
· Per accedir a tota la informació de la ciutat, envieu “bcnalmobil” al 7010
Continguts gratuïts (inclosa la recepció d’alertes SMS). Cost del missatge d’activació:
0,15 €. Cost de navegació, segons la tarifa contractada amb l’operador.
No oblideu, d’altra banda, que podeu fer consultes al telèfon d’informació municipal 010
(0,39 € d’establiment de trucada + 0,05 €/minut tarifat per segon + IVA)

Dijous 20
21 h Institut Francès (Moià, 87)
Una festa de les arts, amb la participació
de músics, artistes plàstics, cuiners…
(Vegeu la pàg. 37)

Seminaris al CCCB
i el CIDOB
Dies 19 i 20: “Mediterrània, mite i realitat”.
Més informació: www.cccb.org
Dies 20 i 21: “Voluntat de frontera:
consideracions identitàries i expressions
d’alteritat”. Més informació: www.cidob.org

Biennal Art Mar d’Art Mediterrani
Inauguració de l’exposició:
A partir de dijous 20
19.30 h Museu Marítim (Drassanes Reials)
Artistes contemporanis de tota la
Mediterrània, convocats pel Museu Marítim
i l’A-Fad, participen en una biennal que pren
el nostre mar comú com a tema principal.

I molts convidats a les
activitats de la Mercè:
els grups d’Ahidous i Hadj Berrada
(amb danses sufís i amazics del Marroc),
els rapers Dam (Palestina), el Liceu de Corfú
(Grècia), i molts altres, que trobareu a les
diferents activitats de la Festa Major!

La Mediterrània es
reunirà a Barcelona
Totes aquestes activitats formen part
del Fòrum Mediterrani de Cooperació
Cultural, un gran espai de trobada en què
participaran agents culturals de tota
la regió. El Fòrum inclou activitats com
les següents:
· La III Trobada de Festivals
del Mediterrani (Mediterrània FM)
· Seminaris especialitzats sobre mobilitats
d’artistes, bones pràctiques creatives,
medi ambient…
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Mercat de mar

Mercè, a la mar
Més que mai, aquesta Festa Major es converteix en un homenatge a la
intensa relació de Barcelona amb el mar. El Port Vell esdevé l’escenari
principal de la festa, amb tota mena d’activitats organitzades pel Consorci El
Far, el Museu Marítim, el Port de Barcelona i l’Institut de Cultura de Barcelona.
Aquestes activitats us permetran conèixer a fons el vessant més mariner de la
ciutat, i faran de porta d’entrada a l’univers de la Barcelona World Race, una
regata única que sortirà aquest mes de novembre del Port de Barcelona…

Veles amunt!
Dissabte 22 i diumenge 23
11-14 i 17-20 h
Dilluns 24
11-14 i 16-18 h
Moll d’ Espanya-Espai Henkel
Sabríeu fer alguns dels nusos mariners més
famosos? Sou capaços de parlar sense
paraules, ajudant-vos amb banderes?
I d’orientar-vos en mar obert? Hissar veles?
Plegar-les? Si no us hi veieu amb cor,
nosaltres us n’ensenyarem: veniu a l’Escola
de Grumets i seguiu el “pla d’estudis” que
ha estat verificat pel Museu Marítim i el
Consorci El Far.
Hi trobareu:
Tallers de barrets, de nusos mariners
i de bèsties marines
Jocs: de llançament de caps, de comunicació
amb banderes, de pesca…
Espectacles en què sereu els protagonistes:
El laboratori del doctor Far (per aprendre a
orientar-vos i a no enfonsar-vos a l’aigua)
i el Duel d’estibadors (en què competireu,
fent curses de transport de sacs, d’hissada de
veles, d’estirar cordes…)
Tots els grumets que aconsegueixin acabar
els estudis tindran l’oportunitat de navegar
amb els llaguts Far de Formentera i Far de
Cabrera pel Port Vell, i fer una visita a la
goleta Far Barcelona, entre d’altres premis.
Edats recomanades: de 6 a 12 anys

Dissabte 22 i diumenge 23
11-2 h
Dilluns 24
11-18 h
Moll de la Fusta-Espai Henkel
El mar és una font de recursos de tota mena
que recollim en una fira d’artesania amb un
gran nombre de parades. Hi trobareu de tot,
des d’algues comestibles fins a cosmètica
marina, passant per la importantíssima sal,
bijuteria feta amb closques…

El mar envairà
el Port Vell
La companyia Unicornis Teatre us
acompanyarà en la passejada pel Port Vell
amb dos espectacles itinerants de gran
espectacularitat: Pirates (dies 23
i 24, a les 13 h) i Mar-i-Terrània (22 a les
18.30 h, i 24 a les 19 h). Seran històries
del mar, protagonitzades per éssers
marins gegantins, vaixells de grans
dimensions, vells llops de mar sorgits
d’alguna novel·la apassionant… A més,
durant els dies del Mercè a la Mar, el Port
Vell acull també diversos espectacles per
a tota la família, a càrrec de prestigioses
companyies com Sonaquetrona, Encara
Farem Salat, Cop
de Clown, Set de so, Alaigua...
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El mar i els
seus treballs
Diferents institucions us ofereixen la
possibilitat de conéixer millor els treballs
del mar, els valors del patrimoni marítim,
de la navegació tradicional…
Acosteu-vos a les activitats que han preparat!

Les activitats
del Consorci El Far
Dies 22 a 24 11-14 h i 17-20 h
Entre el Moll de la Fusta i el Moll d’Espanya
(Espai del Consorci El Far)
Activitat educativa i tècnica: informació
i demostracions sobre les activitats de la
Drassana i l’Escola dels Treballs del Mar,
els Programes Educatius del Consorci El Far,
l’Escola de Navegació Tradicional i de
l’Observatori del Litoral.
Exposició flotant i portes obertes als vaixells
que conformen el patrimoni marítim
del Consorci El Far.
Dies 22 i 24 13.15-17 h
Diumenge 23 11-17 h
Entre el Moll de la Fusta i el Moll d’Espanya
(Espai del Consorci El Far)
Visites guiades a l’embarcació Far Barcelona
Capacitat per a 15-20 persones.
Durada de la visita: 15 minuts.
Dies 22 i 24 11.30-13 h i 17.30-19 h
Diumenge 23 17.30-19 h
Entre el Moll de la Fusta i el Moll d’Espanya
(Espai del Consorci El Far)
Singladures amb el Far Barcelona:
35 persones per singladura. Cal recollir-ne
prèviament els tiquets a la Carpa del
Consorci El Far. Temps aproximat de cada
singladura: 1 hora i 30 minuts.

Dies 22 a 24 11.30-19.30 h
Seu del Consorci El Far (Escar, 6-8)
Exposició: “Les embarcacions de treball
de la costa catalana en el declinar de la vela
(segles XIX-XX)”, promoguda per l’associació
Barcelona, Fes-te a la Mar.

Les activitats del Centre
Mediterrani
d’Investigacions Marines
i Ambientals
Dies 22 a 24 11-14 h i 17-20 h
Moll d’Espanya
Exposició-taller: “Descobreix el mar”
Jocs: Tast de mar, Qui es menja qui
i Les aventures d’un gra de sorra
Dies 22 i 23 12 i 18 h
Dilluns 24 12 h
Narracions de contes: Contes de la mar
salada, a càrrec de l’actor Joan de Boer
(dies 22 i 23, a les 12 i les 18 h; dia 24,
a les 12 h)
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Barcelona
World Race
a la Mercè
Dies 22 a 24
11-14 h i 17-20 h Moll de la Fusta-Correus
Us han explicat que diverses institucions
de la ciutat volen constituir una Escuderia
de Navegació Oceànica? Sabeu què és la
Barcelona World Race? Voleu saber més
coses sobre els programes educatius
i de recerca que es faran durant aquesta
competició? Apropeu-vos a la Carpa
de la World Race i sortiu de dubtes!

Rodar el món
i tornar al Born
La Barcelona World Race sortirà el
diumenge 11 de novembre des del Port
de Barcelona, i tornarà a la ciutat a
principis de febrer del 2008. Es tracta
d’una regata única en què els participants
competiran en equips de dues persones.
Faran la volta al món sense escales, en un
trajecte de 25.000 milles i 90 dies
seguits. Els vaixells portaran càmeres
perquè la regata es pugui seguir en directe
des de tot el planeta.

Espectacles
familiars
Al Naumón
El vaixell Naumón, de La Fura dels Baus,
us obre les portes en el marc d’una sessió
d’espectacles de titelles amb temàtica
marinera. Està atracat al Moll d’Espanya,
davant de la plaça de l’Ictineu.
Dissabte 22
12 h Jep Barceló: Contes per navegar
(un viatge per la història de la navegació)
Diumenge 23
12 h Titelles Babi: La balena Elena (L’Enric
vivia en un poble de l’interior, i un dia es va
fer amic d’una balena...)
Dilluns 24
12 h L’Estenedor: Contes mediterranis
(històries que expliquen els vells mariners,
amb monstres, genis, lloros xerraires...)
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Passejades en
“Golondrina”:
veniu a conèixer el port!
Dissabte 22
11-19.30 h Sortides cada mitja hora,
des del Portal de la Pau
El Port de Barcelona us obre les portes
perquè conegueu les activitats i els treballs
que s’hi acostumen a fer habitualment.
Ho coneixereu tot passejant plàcidament
en “golondrina”…
Per participar en aquestes passejades
gratuïtes, cal recollir-ne les invitacions
al taulell del Port de Barcelona, davant
la “golondrina” del Portal de la Pau, el mateix
dia 22 a partir de les 10 h. Limitat
a la capacitat dels dos vaixells (164 i 180
places). L’entrada es farà per ordre rigorós
d’arribada.

Enlairament
Tallers
d’estels
esportius:
tamborí
i bateig de vol taka-tà,
i rugbi-platja
Diumenge 23
11-14 h Plaça del Mar
A tot Barcelona, no hi ha un lloc millor
per fer volar estels que les platges de la
ciutat. Els membres del Barcelona Estels Club
us convoquen arran del mar per ensenyar-vos
les tècniques de vol i demostrar com en pot
ser, d’espectacular, aquest esport.
Allà mateix, Henkel posarà a disposició
un globus aerostàtic, perquè pugeu a gran
alçada i descobriu una nova perspectiva
de Barcelona!

Les activitats del Mercè a la Mar no
s’acaben en aquestes pàgines: el Moll de
la Fusta acollirà també tota mena de
concerts de marcat accent mediterrani, en
el marc del BAM (vegeu la pàg. 40). Així
mateix, la Cavalcada de la Mercè s’implica
també en aquest projecte, i es converteix
per a l’ocasió en una gran cercavila
marinera (vegeu la pàg. 31).

Vine a aprendre tres esports tradicionals,
per treure suc a la sorra de les platges durant
els mesos d’hivern: el taka-tà (avi del voleiplatja), el tamborí (esport tradicional de
raqueta, molt practicat a Itàlia i França)
i el rugbi-platja.

Kakua i Kántor
Dilluns 24
11-14 i 16-18 h
Portal de la Pau

La Mercè, més marinera!

Dilluns 24
Matí Platja de la Barceloneta (davant les
instal·lacions del Club Natació Barcelona
i el Club Natació Atlètic Barceloneta)

Qui ho havia de dir! Per tota la ciutat s’ha
escampat el rumor que el Port de Barcelona
amaga un tresor fastuós, però ningú no sap
ben bé on es troba. Voleu participar en una
campanya per recuperar-lo? Seguiu les
nostres instruccions…

Concert silenciós
per a cor i mar de mercuri
Dilluns 24
19.45 h Platja de la Barceloneta, davant
la plaça del Mar.
Kántor, un personatge que dirigeix les onades
com si fossin una orquestra, coincideix
a l’hora del crepuscle amb les harmonies
mudes d’un cor silenciós i d’un grup de
músics silents… L’acció és un homenatge
al dramaturg polonès Tadeusz Kántor i a la
seva peça El concert del mar. És una creació
de l’artista Tres.
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Divendres 21
19 h La Rambla
Palau de la
Virreina

Divendres 21
21.30 h Plaça
de Sant Jaume

Passejada de dracs
i bèsties de foc
Cercavila inaugural, amb els gegants
i les bèsties històrics de Barcelona.
Recorregut: Palau de la Virreina, la Rambla,
Ferran, pl. de Sant Jaume

La Festa del Pa
Divendres 21
19.15 h Palau de la Virreina
El Gremi de Flequers repartirà pa amb
xocolata, després de la sortida del Seguici.

Divendres 21
19.45 h Plaça
de Sant Jaume

Després del pregó, comença el terrabastall.
Castell de focs des de l’Ajuntament, les
campanes del Barri Gòtic saludant la Mercè...,
i els membres del Seguici Popular, ballant la
música dels Ministrils del Camí Ral, que només
es reuneixen una vegada l’any, per a aquest
acte.
En el Seguici Inaugural i el Toc d’Inici,
hi participen: Gegants de la Ciutat,
Capgrossos Macers, Gegants del Pi, Bestiari
Històric de Barcelona (l’Àliga, el Lleó, la
Mulassa, el Bou, la Víbria, el Drac, la Tarasca
i els Cavallets Cotoners), Gegants de Santa
Maria del Mar, Ministrils del Camí Ral
i Coordinadora de Diables de Barcelona

Les bèsties de foc deixen les flames
aparcades per un dia. Aquesta és una
oportunitat única per veure-les passejant
tranquil·lament, sense el perill que les
espurnes us malmetin el vestit de festa...
Recorregut: pl. de Sant Jaume, Bisbe,
pl. Nova, Boters, Portaferrissa, la Rambla,
pl. Reial, Ferran, pl. de Sant Jaume (22.30 h)
Hi participen: Arpella del Barri Gòtic, Drac
de Sarrià, Porca de Sant Antoni, Drac
Gaudiamus del Coll, Tolc del Clot, Sagresaure
de Barcelona, Drac de l’Ateneu Popular de Nou
Barris, Víbria del Poblenou, Drac de Gràcia,
Dofí del Casc Antic, Drac de la Guineueta,
Rata de Bellvitge, Drac de Ciutat Vella, Drac
de Santa Coloma, Drac d’Horta-El Carmel,
Badalona Bèsties de Foc, Tarasca de Barcelona,
Mulassa de Barcelona, Víbria de Barcelona,
Muntanàs del Bon Pastor i Drac “Pitu” de Sants

Dissabte

22

1113.30
hores

Av. Francesc
Cambó Mercat Sta.
Caterina

Diada del Diable
Necessiteu un mocador llarg o algun altre
complement per al correfoc de la Mercè?
Trobareu tot el que necessiteu en aquesta
fira protagonitzada per les colles de diables
de la ciutat i amenitzada pels seus propis
grups de percussió.

Dissabte

22

17

hores

La Rambla
(Canaletes)

La Tabalada del Correfoc
Cercavila de percussió. No us quedeu mirant:
porteu un instrument de casa i acompanyeu la
marxa!
Recorregut: la Rambla, Portaferrissa, Boters,
pl. Nova, av. de la Catedral, av. de Francesc
Cambó, Via Laietana, plaça de l’Àngel (18.15 h)

Dissabte

22

18.30
hores

Plaça de
l’Àngel

Cercavila de foc
dels petits diables
Molt recomanable per ensenyar als infants
què són els diables i aprendre a córrer amb
el foc. La pirotècnia que s’utilitza no té tanta
força com la dels diables adults, però també
cal parar compte!
Recorregut: Manresa, Via Laietana, av. de
Francesc Cambó, Porta Cambó (20 h)
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18 h Plaça de Sant Jaume

Mercèdansa Illes
Mediterrànies

Alerta!
Dissabte 22
20.30 h Avinguda de Francesc Cambó Mercat de Santa Caterina
El Correfoc de la Mercè us ofereix l’oportunitat
de ballar sota una pluja d’espurnes, tot fent
front a les forces del mal que cauen sobre
la ciutat.
Recorregut: Porta Cambó, av. de Francesc
Cambó, pl. d’Antoni Maura, Via Laietana,
pl. d’Antonio López
Hi participen unes quaranta colles de diables
i bestiari vingudes de tot Barcelona i l’àrea
metropolitana. Enguany, els convidats ens
arriben de Mallorca, amb els Diables de Sa
Pobla, i de la Conca de Barberà, amb el Drac
de Montblanc

Cap fotografia no pot expressar l’emoció
de ficar-se dins d’un Correfoc i ballar amb
els diables. Si us apunteu a la proposta,
haureu de seguir, això sí, les
recomanacions següents:
· Porteu vestuari adequat: roba de cotó
de coll tancat, màniga llarga, mocador de
coll, barret, calçat flexible, lleuger i tancat,
i taps a les orelles. Com més us tapeu,
menys patireu per les espurnes, i millor
us ho passareu.

Dissabte 22
11 h Ball de Bastons Pl. de Sant Jaume
11.45 h Cercavila Bastonera Pl. de Sant
Jaume, Bisbe, pl. Nova, Boters, Portaferrissa,
la Rambla, pl. Reial
13 h Ball de Bastons Pl. Reial
Hi participen: Bastoners de l’Esbart Català
de Dansaires, de l’Esbart Comtal-Bastoners
de Barcelona, del Raval, del Poble-sec
i de Gràcia

· No llanceu aigua sobre els diables:
la pólvora mullada és imprevisible.

19.45 h Plaça de Sant Jaume

Mercèdansa Catalunya:
Maresme
En acabar la mostra de balls, tot el públic
podrà ballar amb els grups convidats.
21 h Plaça de Sant Jaume

Galop de la Mercè

· Si aneu acompanyats d’infants, no els
porteu a les primeres files. S’acostumen
a espantar molt i, a més, pot ser perillós.

Cada any ho repetim, i encara hi ha qui se’l
deixa: si voleu ballar aquesta dansa, caldrà
que porteu un mocador de casa!

· Si teniu botiga a l’itinerari, cal que en
retireu els tendals, que en tapeu els vidres
i que n’abaixeu les persianes.
Cada persona del públic que participa
en el Correfoc assumeix els riscos en
què incorre. En cas que ho necessiteu,
trobareu ambulàncies al final de la
Via Laietana.

Hi participen: Val d’Akagras (Sicília),
Liceu Grec (Corfú) i Aires Sollerics
(Mallorca)

Diumenge 23

Enguany arribem a la 15a edició del
Mercèdansa, un petit festival pensat
per mostrar a Barcelona les danses
tradicionals que encara avui es ballen
a Catalunya i arreu de la Mediterrània.
Una proposta ideal per aprendre a ballar
danses que vénen de molt antic.
Dissabte 22

11 h Avinguda de la Catedral

Mercèdansa Catalunya:
Maresme
En acabar la mostra de balls, tot el públic
podrà ballar amb els grups convidats.
Hi participen: Ball de Nans de Mataró,
Ball de Morratxes de Sant Pol de Mar,
Ball de Pedretes de Mataró, Ball de Patatuf
de Sant Cebrià de Vallalta, Ball de Pescadors
de Mataró, Dansa d’Arenys de Mar
i Contrapàs de Santa Susanna

12 h Plaça del Rei

Mercèdansa Catalunya
i Mallorca
Hi participen: Aires Sollerics (Mallorca)
i Esbart Català de Dansaires
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Ones

Espectacle de dansa
Dissabte

22

12

Dilluns 24

Dissabte 22

Plaça del Rei

hores

18 h Plaça de la Mercè

12.30 h Plaça de Sant Jaume

Cobla la Principal del
Llobregat (Baix Llobregat)

Diada Castellera
amb les colles locals

Ballada de les Violetes del Bosc
Diumenge 23

Aquest espectacle, produït per l’Esbart
Sant Martí, vol posar de relleu allò que
hi ha de comú en la diversitat de cultures
que conviuen a la Mediterrània. La dansa,
com les ones, ens portarà d’un llogarret
a un altre, a través del mar, que fa més
properes les distàncies...
Coreografia: David Martínez i Coral

11 h Avinguda de la Catedral

Cobla Ressò
57è Concurs de Colles Sardanistes
Ballada de les colles de Barcelona
13 h Avinguda de la Catedral

Diumenge 23

11.15 h Plaça de Sant Jaume

Matí de Falcons
Amb els Falcons de Barcelona
12 h Plaça de Sant Jaume

Festa Castellera
de les colles convidades

Cobla Ressò

Amb cercavila prèvia des del Palau
de la Virreina (11.30 h)

18 h Avinguda de Francesc Cambó-Mercat
de Santa Caterina

Hi participen: Minyons de Terrassa,
Castellers de Vilafranca i Castellers
de Barcelona

Cobla Premià (Maresme)
Homenatge al 80è Aplec de Calella

Divendres 21

Conegut com l’Aplec Pairal de Catalunya,
el de Calella és el degà dels aplecs
sardanistes de Catalunya. Se celebra cada
any a començaments de juny. Ballada de
l’Agrupació Cultural Folklòrica de Barcelona

18 h Avinguda de la Catedral

Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona
Ballada en homenatge al compositor Josep
Maria Tarridas, nascut a Sant Pol de Mar fa
100 anys. Va ser l’autor de sardanes molt
diverses, tot i que la seva obra més coneguda
sempre ha estat el pasdoble internacional
Islas Canarias.

Dilluns 24

18 h Plaça de la Mercè

Cobla Marinada
(Maresme)
Ballada de l’Agrupació Cultural Folklòrica
de Barcelona
21 h Basílica de la Mercè

Concert de Cobla:
Cobla Sant Jordi-Ciutat
de Barcelona
Centenari del naixement de Joaquim Serra

Hi participen: Castellers de Barcelona,
Castellers de Sants, Castellers de la Vila
de Gràcia, Castellers del Poble-sec
i Castellers de la Sagrada Família

17 h Plaça de Sant Jaume

Trobada de Falcons
a Barcelona
17 h Actuació de presentació dels participants
a la trobada, a la plaça de Sant Jaume
19 h Actuacions al Portal de la Pau
Hi participen totes les colles de Catalunya:
Falcons de Llorenç del Penedès (els més
antics), Vilafranca, País del Cava, Puigdàlber,
Piera, Vilanova i Barcelona

Tradicions
importades
No fa pas tants anys que hi ha falcons
a Catalunya. Aquesta manifestació
gimnàstica té els orígens a la Txèquia
de començaments del segle XX. Allà hi
havia els “sòkols”, gimnastes que feien
construccions humanes. La idea va ser
importada a Catalunya per un grup
d’intel·lectuals, i aquí es va barrejar
amb els costums castellers, cosa que li va
donar aquest aire tradicional que encara
avui manté. La paraula “sòkol” vol dir,
precisament, “falcó”.
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Diumenge 23
11-14 h Avinguda
de Francesc Cambó Mercat de Santa
Caterina
Cada any, les puntaires surten al carrer per
mostrar un art que té molts segles d’història.
Aquestes trobades han tingut ja molts fruits:
han fet un mocador per a la Geganta de
la Ciutat, han recuperat l’oblidat patró de la
Punta de Barcelona... Enguany faran una
punta espectacular, commemorant l’any que
Barcelona ha dedicat a la ciència.

La Cavalcada
dels convidats

concert dels grups musicals marroquins
que hi hauran participat.
Recorregut: Palau de la Virreina, la Rambla,
Ferran, pl. de Sant Jaume, Jaume I,
Via Laietana, av. de la Catedral
Hi participen: Àliga de Barcelona, Gegants
de la Ciutat, Ministrers de la Ciutat de
Barcelona, Trabucaires del Renaixement
(Calella), Seguici Popular de Mataró (nans
i gegants de la família Robafaves, Àliga, Drac),
Gegants de Sant Pol de Mar, de Premià
de Dalt, de Cabrils, de Tordera, del Masnou,
de Premià de Mar, Ball de Capgrossos Pirates
i Premianencs, Councordia a Launeddas
(Sardenya), Val d’Akagras (Sicília),
Liceu Grec (Corfú), Xeremiers de Sóller, Aires
Sollerics, Gegants de Mallorca, Es Porc Negre
de Sa Granera de Palma, Es Voltor de Palma
i Diables de Sa Pobla, Hadj Berrada
(cants i danses sufís del Marroc)
i Ahidous (cants i danses amazics)

Racons de la Mediterrània
Diumenge

23

18

hores

La Rambla
(Palau de la
Virreina)

Alguns dels convidats de la Mercè més
tradicional protagonitzaran una cercavila
que us farà viatjar del Maresme al conjunt
de la Mediterrània. Per primera vegada
a Barcelona, hi podreu veure el Seguici de
Mataró, amb figures com els gegants
de la família Robafaves, o els ben plantats
Trabucaires del Renaixement, que algú podria
anomenar “la guàrdia suïssa de Calella”.
Els gegants i les bèsties del Maresme
s’acompanyen d’altres vinguts de les Balears
i del Marroc, a més de grups musicals
i de dansa arribats de diversos països
de la Mediterrània.
En arribar a l’avinguda de la Catedral,
hi haurà una mostra de balls de tots els grups
participants. La cavalcada es clourà amb un

Diumenge 23
22 h Plaça dels Àngels

De totes les cercaviles de la Mercè, aquesta
és la més irreverent. Els geganters de la ciutat
surten al carrer amb la percussió passada
de voltes, i fent molt de xivarri. En edicions
passades s’ha pogut veure tota una colla
ficada dins d’un vaixell víking que s’havien
construït ells mateixos, o un gegant venerable
disfressat de faraó i seguit d’una comparsa
d’egipcis... Què passarà aquesta vegada?
Recorregut: pl. dels Àngels, Àngels, Pintor
Fortuny, la Rambla, Ferran, pl. de Sant Jaume,
Ajuntament (23.15 h)
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12.15 h Plaça de Sant Jaume

Balls de l’Àliga i dels
Gegants de la Ciutat

Dilluns 24

8 h Plaça de la Mercè

Silenci a la plaça! Aquest és un dels moments
més solemnes de les tradicions barcelonines.
Els símbols del poder municipal es troben
al bell mig de la plaça de Sant Jaume per tal
de fer els seus balls. No es mouran fins
que l’alcalde sigui al balcó de l’Ajuntament...

Matinades de Grallers
Recorregut: pl. de la Mercè, circuits lliures
pel Barri Gòtic, pl. de Sant Jaume (9.15 h)
10 h Avinguda de la Catedral

L’Assalt dels Trabucaires
Recorregut: av. de la Catedral, pl. Nova,
Bisbe, pl. de Sant Jaume
Hi participen: Trabucaires de Gràcia,
Germandat de Trabucaires de Sant Andreu
i Trabucaires d’en Perot Rocaguinarda
10.30 h Basílica de la Mercè

Missa Concelebrada
11 h Plaça de Sant Jaume

VI Mostra de Balls
de Gegants
Després de la mostra de balls, els nans
i els gegants faran una cercavila amb el
recorregut següent: pl. de Sant Jaume,
Ferran, la Rambla, av. de les Drassanes
12 h Plaça de la Mercè

Seguici d’Autoritats
Amb pilars inicials dels castellers,
com a salutació a les autoritats
Recorregut: pl. de la Mercè, Ample, Regomir,
Ciutat, pl. de Sant Jaume (12.15 h, Ball de
l’Àliga i els Gegants de la Ciutat), Ajuntament,
pl. de Sant Miquel, pas de l’Ensenyança,
Ferran, la Rambla, Palau de la Virreina

12.30 h Plaça de Sant Jaume

Diada Castellera
amb les colles locals

La força dels geganters
L’any 1986, la Coordinadora de
Geganters de Barcelona es va fer gran.
Per primera vegada, aquella entitat,
cada vegada més potent, va assumir
l’organització de tots els actes geganters
de la Festa Major. La cavalcada d’aquell
any va arribar per mar, de la mateixa
manera que ho farà aquest 2007 (vegeu
pàgina 31). Hi van participar 28 parelles
de gegants, hi va haver globus
aerostàtics, molta música, i fins i tot
ràdio en directe de la mà del trio format
per Ramon Barnils, Quim Monzó i Jordi
Vendrell, i el seu recordat programa
“El lloro, el moro, el mico i el senyor de
Puerto Rico” (Catalunya Ràdio). Fins i tot
es va escriure la següent havanera:
L’Havanera dels Gegants
Vingueren de Barcelona
els Gegants des de la mar
i la ciutat els va rebre
a la Porta de la Pau, de la Pau.
Fins i tot des de les Illes
i del País Valencià
per alegrar-nos la Festa
per alegrar
la Festa més gran.
Quan tots els Gegants
vingueren pel mar
tota Barcelona
els va anar a esperar.
Gent gran i quitxalla
va poder admirar (bis)
Gegants i Gegantes
la nostra gent gran.
F. Martínez
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Un mar gegant
Dilluns 24
17 h Concentració. Moll de la Fusta
18 h Inici. Portal de la Pau
Els Gegants de la Ciutat i els de la
Barceloneta obriran enguany la Cavalcada, tot
arribant per mar en barques de la Confraria
de Pescadors (17.45 h). Veniu a rebre’ls al
Portal de la Pau, on també els esperaran la
resta de bèsties, gegants, músics i dansaires
que hi participen! Aquesta vegada, tota la
Cavalcada tindrà el mateix regust mariner
que empelta la Mercè 2007. Hi trobareu des
de l’Anguila de Gavà fins a la Carpa Juanita de
Vilanova, els capgrossos Pirates de Premià
de Mar o el Cavallet de Mar de l’Hospitalet
de l’Infant, els Gegants de l’Estartit o els de
l’Hospitalet, els Cors i el Canó de la
Barceloneta, el Ball de Rems…
Els participants s’organitzaran de la manera
següent:
1. El Seguici Popular de Barcelona
2. El mar, bressol de cultures
3. El mar dels nens
4. Una mar de viatges
5. L’aventura de la mar
6. El món marí
7. Un mar de valors
Presentació i animació inicial a càrrec de
Pentina el Gat
I concerts de folk en directe, al llarg
del recorregut:
17 h La Banda del Sac (Maresme).
Portal de la Pau
19 h Agrupació Musical del Maresme
Avinguda de la Catedral
Recorregut: Portal de la Pau, la Rambla, Ferran,
pl. de Sant Jaume, Jaume I, Via Laietana,
Joaquim Pou, av. de la Catedral (19.30 h)

Del 15 al 24 de setembre
10-21 h Palau de la Virreina

Exposició “Seguici
Popular de Barcelona”
Del 16 al 30 de setembre
10-20 h Pati Manning de la Casa de Caritat
(Montalegre, 7)

V Mostra dels Gegants
de Barcelona
El dia 16 de setembre, a les 18 h s’inaugurarà
la Mostra i hi haurà un concert de gralles
amb Metralla
Del 16 al 22 de setembre
10-20 h Vestíbul de l’Ajuntament
de Barcelona

Mostra de Dracs
i Bèsties de Foc
Del 17 de setembre al 17 d’octubre
10-13 h i 17-20 h
Escola de Puntaires de Barcelona
(Erasme, 1-3)

Exposició de Puntes
L’Escola de Puntaires de Barcelona ha canviat
de seu. Us conviden a estrenar-la, amb una
exposició especial de puntes i patrons del seu
fons. Així mateix, faran una jornada de portes
obertes els dies 22, 23 i 24.
Del 18 al 24 de setembre
18.30-22 h Local dels Castellers de Barcelona
(Bilbao, 212-214)

“Àngels Goenaga, 10 anys
de fotos castelleres”
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guanyat dues vegades la Concha de Oro del
jurat i del públic al Festival de Sant Sebastià.
Els seus espectacles, muntats amb les últimes
tecnologies de dispar digital, es troben a mig
camí entre el foc valencià –grans bombes
rodones de colors, i molt de soroll– i el
francès, que aposta per la dolçor i l’elegància.

Divendres 21
22 h Platja de la Barceloneta-Sant Sebastià

France Artifices (França)
Aquesta empresa jove, però dirigida per
professionals de trajectòria llarga, aporta
als seus espectacles una gran dosi de
creativitat. Per a ells és més important el
disseny que els trons impactants: els seus
espectacles avancen de manera gradual,
sense recórrer als cops d’efecte.
Utilitzen molts focs de baixa alçada,
per la qual cosa us recomanem especialment
que us apropeu a les platges per veure aquest
espectacle.
Dissabte 22
22 h Platja de la Barceloneta-Sant Sebastià

Macedo’s (Portugal)
Fundada l’any 1934, aquesta pirotècnia ha
estat, probablement, la primera de Portugal
que s’ha projectat internacionalment.
Els seus espectacles es fonamenten en la
tradició foguera portuguesa, molt pausada
i lluminosa, on les figures es mantenen molta
estona dibuixades al cel de la nit. De tota
manera, Macedo’s barreja aquesta tradició
amb forts cops de gran dinamisme, en la línia
de les noves tendències internacionals.
Diumenge 23
22 h Platja de la Barceloneta-Sant Sebastià

Discomfa (Madrid)
Serà la primera vegada que una empresa de la
capital espanyola participa en el festival.
Discomfa arriba a Barcelona després d’haver

Animeu-vos
a fer de jurat!
El Festival Pirotècnic atorga un premi
popular al millor castell de focs. Podeu
participar en la votació dirigint-vos a les
carpes que hi haurà a la platja, o a través
del web www.bcn.cat/merce. Si veniu a
votar en persona, podeu participar en el
sorteig de sis vols al Marroc.

Dilluns 24
22 h Avinguda
de la Reina
Maria Cristina

L’esperat Piromusical amb què cada any
tanquem la Mercè es dedica aquesta vegada
a repassar la història del rock i del pop. Els
focs de la Pirotecnia Igual i les evolucions de
la font màgica es complementaran amb un
muntatge musical del prestigiós estudi OIDO,
en què es barregen temes des dels anys
seixanta fins als nostres dies. Els Beatles
compartiran espectacle amb Marilyn
Manson, Tina Turner amb Sopa de Cabra,
Mika amb Queen, Lax’n’Busto, Miguel Rios,
Avril Lavigne..., i naturalment, també hi haurà
moments dedicats a la participació del públic.
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CCCB

BAM-BCNmp7
Dimecres 19

Pl. de Joan
Coromines

L’escenari més recollit

19.30 h Presentació, en primícia, del
documental Covers, còpies, tributs i versions
(produït pel programa Sputnik, de TVC).

Divendres 21

20 h
20.30 h

Nouvelle Vague
(França, pop)
Projecte del músic i productor Marc Collin,
format en l’escena del pop francès. Nouvelle
Vague reinterpreta la new wave en clau acústica:
Joy Division, Blondie o Bauhaus, passats per la
bossa nova i la música jamaicana.

La música de la Mercè celebra la bona nova: el Barcelona Acció Musical
compleix 15 anys de vida! El festival proposa una programació especial,
que va més enllà dels terrenys habituals i arriba també al jazz, els
cantautors, la rumba… Així mateix, hi convida alguns dels grups clau
d’aquests 15 anys –El Inquilino Comunista, 7 Notas 7 Colores, Mau Mau,
Sidonie, Love of Lesbian, Miquel Gil, Atom Rhumba, 08001…– i inclou
també concerts únics, en què artistes de diferents formacions compartiran
escenari i micròfons en col·laboracions molt especials. En síntesi: durant
aquests dies, la música viurà moments irrepetibles que us portaran
a cridar d’alegria: per molts anys, BAM

Pecker
(Osca-Barcelona, pop electrònic)
Cançons de gran agudesa conceptual
i melodies encomanadisses que han
comptat amb la col·laboració de Miqui Puig
i la producció de The Pinker Tones.
21 h

Una col·laboració entre el BAM i el festival
BCNmp7 (músiques en procés).

Mazoni + El Chico
Con La Espina En El Costado

Festa
Mediterrània

(la Bisbal d’Empordà-Barcelona, pop-rock)
Dos dels exponents màxims de la nova
fornada de pop català. Presentaran les seves
últimes produccions Si els dits fossin xilòfons,
de Mazoni, Sol y Sombra, d’El Chico,
recordaran algun dels seus èxits i prometen
alguna perla per al final...

Sessió inaugural
Insitut Francés Moià, 8

22.20 h
Dijous 20

21-1 h

Karim Ziad & Hamid
El Kasri + Dj Key
vs Dj Jiiva
(Algèria-Marroc / BCN, world music)
Festa mediterrània que inaugura el BAM
i acomiada el Fòrum Mediterrani de Cooperació
Cultural. Obrirà foc el duo de Ziad, figura
emblemàtica de l’Orquestra Nacional de
Barbès, i Hamid El Kasri amb un recital de
percussió i guembri. Seguidament, un duel entre
Dj Key, de Casablanca, i Dj Jiiva, de Barcelona.
La festa inclou exposicions d’art i menjar
mediterrani a la cafeteria de l’Institut Francès.

RED
(França, rock intimista)
Un dels secrets més ben guardats de l’escena
francesa. RED actua per primera vegada
a Barcelona, presentant el tercer disc, Social
Hide and Seek. Per als amants de sonoritats
pròximes als millors Bad Seeds de Nick Cave.
23.50 h

Sage Francis
(Canadà, cantautor hip-hop)
Campió de grans batalles “raperes” –la Superbowl Battle, la Scribble Jam- i compromès
amb la crítica contra les grans corporacions,
farà la seva única actuació a Europa presentant
Human the Death Dance.
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Dissabte 22

Diumenge 23

20 h

20 h

Lek Mun

Conxita

(Barcelona, pop-rock)
Grup integrat per components de Maple,
La Habitación Roja i Five Mix Colors. Presenten
un disc prometedor, barreja impossible
de trip-hop, jazz, soul, pop i, per sobre de tot,
la suggestiva veu de la cantant, Laura.

(Barcelona, pop trist)
Cançons senzilles i directes que parlen
de la realitat quotidiana: la vida, la solitud,
la compra, els plats que queden per rentar…

21 h

Prin’ la lá
(Còrdova, pop)
Formació liderada per tres nenes d’entre
10 i 20 anys, acompanyades per 14 músics.
Presenten el seu disc de debut, Esto es Prin’ la
lá, farcit de música evocadora i adorable.
Un món de màgia en què hi ha de tot, des
de Syd Barret fins al Romancero Gitano,
amb un toc de gospel i psicodèlia trapella.
22.20 h

Aaron
(França, pop)
Duet de pop malenconiós, format per dos
personatges que semblen arrencats dels
somnis de Lynch o Basquiat: Simon Buret
(veus/autor/compositor) i Olivier Coursier
(compositor/arranjaments).
23.50 h

Michael Fakesch en viu,
amb Taprikk Swezee
(Alemanya, electrònica-funk)
Els qui no coneguin el nom de Michael
Fakesch potser hauran sentit a parlar
de la seva banda anterior, Funkstörung, molt
recordada per remixos d’artistes com Björk
o Jean-Michel Jarre. Fakesch presenta ara el
seu disc Dos, una bomba coescrita amb el
vocalista de soul Trapikk Sweezee.

21 h

Alberta Cross
(Anglaterra, pop)
Duo fortament influenciat pel gospel, el blues,
el soul i el mestratge de Van Morrisson
o Leonard Cohen. La seva música sona
a penombra i a fum, com els locals de l’East
End de Londres on escoltaven aquells
clàssics, molt presents en la seva obra,
però rellegits en clau contemporània.
22.20 h

Madee
(Cabrils, pop-rock)
Música de tints dramàtics, èpics, que ha
anat evolucionant des del 1998. El nou disc,
Antarctica, tot just s’acaba de posar a la
venda, i el posaran en escena amb una
formació de vent i corda inèdita fins ara.
23.50 h

Onili
(Israel, pop electrònic)
Onili s’autodefineix com “una noia amb un
gran somriure, un vestit rosa i un conill rosa
que la segueix per tot el món”. Acompanyada
pel baixista Jonathan Levy, visita per primera
vegada Barcelona, amb la seva música alegre,
sexy, amb un punt de rap, pop, rock i fins i tot
de punk tenyit de rosa…
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Moll
de la Fusta
Les músiques
mediterrànies
Divendres 21

21 h

Imarhane
(Mali, música tuareg revisada)
Aquesta formació proposa una
reinterpretació de la tradició musical tuareg
en clau moderna. Amb destresa i respecte,
Imarhane combina instruments tradicionals
–el tehardant, el tindé o la carabassa–
amb d’altres de moderns, com la guitarra
elèctrica o la bateria. Al l’espectacle també hi
ha danses que vénen d’antic…
22.30 h

Karim Ziad & Ifrikya
(Marroc/Algèria, world music)
Fundador del primer grup de hard rock
oriental (Khindjar), i també de l’Orquestra
Nacional de Barbes, Karim Ziad presenta un
espectacle energètic, acompanyat pel mestre
gnawa Hamid El Kasri i els músics del seu
grup, Ifrikya.
0.20 h

Mau Mau
(Itàlia, world music)
Porten treballant des de l’any 1991
i han recollit èxits incomptables.
Són experts en la fusió de cultures
–la marroquina, la brasilera…–, però la posen
en pràctica des d’una perspectiva molt
piamontesa. Van actuar al BAM l’any 1995
–en què van ser reconeguts com a “revelació
internacional”– i el 1996, i ara hi tornen
amb el disc Deà, ple de matisos brasilers.

Dissabte 22

21 h

Marc Parrot
(Catalunya, cantautor)
Cantautor en solitari des del 1993, aquest
músic perfeccionista combina la seva carrera
amb la producció per a altres artistes i el
treball musical per a la televisió. Gràcies
a l’herència que va rebre del seu alter ego,
el desaparegut Chaval de la Peca, va poder
comprar l’estudi de gravació que té ara
a Sant Quirze Safaja. L’última obra pròpia
que n’ha sortit és Mentider, del 2005.

22.30 h

Pietra Montecorvino
(Itàlia, cançó napolitana)
La veu de Montecorvino és una
de les més destacades de la cançó
napolitana. Ronca i sensual, s’enfronta
a clàssics com l’O sole mio d’una manera
totalment nova: els arranjaments de
l’etnomusicòleg Eugenio Bennato i la
interpretació de la cantant aporten una visió
en clau de world music de la tradició musical
de la qual provenen. Aquest concert servirà
de presentació mundial del seu nou disc.

18 h

Semifinal Sona 9
Com ja ve sent habitual, el popular concurs dels
nous valors de la música catalana viurà una de
les rondes en el marc de la Mercè. Sona 9 és
un concert organitzat per Enderrock, Televisió
de Catalunya, iCat fm i Ritmes.cat.
21 h

Naranja Toscano
(Barcelona-Madrid, rock-flamenc-pop)
Projecte d’Hugo Toscano, guitarrista del
desaparegut grup Elefantes, i Sofia Monreal,
actriu i cantant. Presenten el primer disc,
amb sonoritats pop-rock, teatralitat
i desimboltura.
22.30 h

ElectroDunes
(Algèria-França, dub)
L’electrònica es fusiona amb les músiques
sagrades del desert. És el projecte del mestre
del dub Barbes.D, l’intèrpret de cants sagrats
i cantautor Hafid Douli i els algerians Said
Touati & Houari Douli, experts en la
recuperació de la música tradicional.
0.20 h

0.20 h

Darga
(Marroc, world music)
Fundat l’any 2001 per estudiants de belles
arts, Darga presenta la seva pròpia versió
del mestissatge, on es barregen ritmes
tradicionals i moderns, sagrats i profans,
urbans i rurals. En la seva feina hi ha
pinzellades de reggae, gnawa, rock, ska…

DAM
(Palestina, rap)
Primer i principal grup de rap palestí,
Dam és una fusió de percussió àrab, melodies
de l’orient mitjà i hip-hop urbà. Les lletres
fan referència al conflicte araboisraelià,
les drogues, els drets de les dones…
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Plaça del Rei
Jazz i cantautors
Divendres 21

21 h

Five in Orbit
(Barcelona-París, swing-jazz)
Un alegre repàs a l’herència del jazz
i el bon swing. Tenen un repertori propi
ple d’arranjaments originals i amb alguna
excentricitat instrumental.
22.30 h

AZ Group
(Barcelona, nou jazz)
Seduïts per l’electrònica, els integrants
d’aquest projecte –Andreu Zaragoza, Mariano
Steimberg i Pablo Schwarzman– porten estils
com el drum’n bass o el jungle al terreny dels
músics de jazz.
24 h

Asstrio + convidats
(Barcelona, jazz, funk)
Autèntica sobredosi de groove i funk-jazz,
amb un repertori explosiu en què conviuen
les composicions pròpies amb versions molt
particulars de gent com Duke Ellington,
The Beatles o Stevie Wonder.
Convidades: Karolien Greenacre, Sonia Isidro
(B-Violet) i Laia Cagigal (Ylema).

Dissabte 22
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21 h

21 h

Canimas

Abraham Boba

(Catalunya, cantautor)
Predestinat a ser astronauta, Eduard Canimas
va preferir cantar i crear universos paral·lels
imaginaris. Amant de l’experimentació,
i company d’aventures d’Adrià Puntí,
aquest gironí ha fusionat la música amb
el teatre o les arts plàstiques, conreant
un imaginari propi entre la provocació
i la poesia elèctrica.

(Barcelona, pop d’autor)
Sota aquest pseudònim, David Cobas, un
gallec establert a Barcelona, presenta el
primer disc, que sona a jazz, swing i un punt
mediterrani, al servei d’una música pop
d’autor difícilment classificable.

22.30 h

Jonah Smith
(Estats Units, pop-soul)
Com la ciutat on viu, Nova York, Jonah
Smith és una mica de tot. És un músic
experimentat; una mica de jazz; un vocalista
sincer, decididament soul; un baladista dotat
i un contacontes, amb un punt de Nashville.
I en essència, rock & roll.
24 h

Adrià Puntí
(Catalunya, cantautor)
El cantauror gironí, un dels més
inclassificables de l’escena catalana,
compareixerà acompanyat per un sol músic
en un concert de petit format.

22.30 h

Ruper Ordorika
+ Quimi Portet
(País Basc-Catalunya, cantautors)
Dos cantautors formats en la fornada rockera
dels anys 80 compartiran escenari per tal de
mostrar la plena vigència de les seves
propostes. Quimi Portet presenta el seu nou
disc, Matem els dimarts i els divendres, ple de
moments de gran intensitat emocional, però
amb grans tocs d’humor; Ordorika, al seu
torn, es despulla d’artificis per presentar-se
com un músic compositor que, amb
Memoriaren mapan, ha sabut crear una
música capaç de connectar directament
amb el cor de qui l’escolta.
0.45 h

Bob Brozman
(Estats Units, world music)
Músic realment prolífic i de gran sentit
de l’humor, la música del qual conté elements
de blues, jazz, gipsy swing, calypso, hip-hop…
Ha fet col·laboracions amb músics de tot
el planeta, i compagina una atapeïda agenda
de concerts amb la feina com a professor
universitari d’etnomusicologia.
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Portal
de la Pau
Rumba catalana
Divendres 21

22.30 h

Rauxa
(Vallès Occidental, rumba-cúmbia catalana)
Transmeten energia de la bona, de la positiva.
Agafen la rumba com a base, i la fusionen
amb tot el que arriba del mar, sobretot des
dels Balcans i la Mediterrània oriental.
Van guanyar el concurs Sona 9 del 2004
en la categoria “Folk i noves tendències”.
0.30 h

Gertrudis
Presenta Política de Verbena,
amb Ai Ai Ai, Los Manolos i Sicus
(Catalunya, rumba oberta)
Gertrudis fa de la rumba catalana el seu sant
i senya, i la fusiona amb reggae, cúmbia...
Ara presenten un disc nou, fet amb la
col·laboració d’en Pau Donés (Jarabe
de Palo), Los Manolos, Ai Ai Ai i en Sicus
(Sabor de Gràcia).

Dissabte 22
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22.30 h

22.30 h

Ai Ai Ai

Barrio Negro
+ Jaleo Real
+ convidats

(Barcelona, rumba)
Una de les formacions punteres de la rumba
torna després d’una etapa de silenci.
La presència d’un ordinador sobre l’escenari
anuncia una nova manera d’entendre la
rumba…
0.30 h Estrelles de la Rumba:

Ramunet, Peret Reyes,
Joanet, Tío Tony…
(dir. Luis Troquel)
Cap rumbero de la ciutat no s’ha de perdre
aquest concert, destinat a fer història:
el BAM convoca sobre l’escenari alguns
d’aquells joves, paios i gitanos, que allà cap
als anys 50 van començar a cantar el món
des del carrer de la Cera. Una autèntica
classe magistral de rumba, a càrrec dels
primers pares del ritme més barceloní.

Els grans èxits
del BAM, en CD
La revista Rockdelux celebra els 15 anys
del BAM amb l’edició d’un CD que
inclourà temes sentits durant els més
de 1.000 concerts que ja suma el
festival. El disc es distribuirà
el mes de setembre amb la revista.
Hi apareixen Los Planetas, Tindersticks,
Lambchop, Primal Scream, Rachid
Taha, Herbert, Terry Callier, Antònia
Font…

(Barcelona, rumba)
Una nit per degustar la bona salut de què
gaudeix la jove escena rumbera catalana.
Barrio Negro presenta el seu primer disc,
Báilame, amb aires canalles del Carmel,
i Jaleo Real ha passejat el seu irresistible
directe i el seu últim disc, Pichica, des del
Pakistan fins a la República Txeca. Com a
convidats per a l’ocasió, hi haurà també
Pantanito, Tío Carlos, Calima, Familia Rústika
i Caníbala, companys al disc Rambla Rumble
Rumba, una compilació recent que divulga
la jove escena rumbera de la ciutat.
0.30 h

Los Fulanos
& Los Menganos
+ convidats
(Barcelona, rumba)
Autèntica superorquestra, que té entre
els seus músics gent de Los Van Van,
Los Manolos, NG La Banda, Chocadelia
Internacional… Estem parlant de músics
ferotges, bregats en mil batalles de disco-funk,
salsa, rock, rumba, que en aquest concert
reforcen les seves files amb components
de Doctor Calypso o Fundación Tony Manero.
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Plaça de
Sant Jaume
Nits de Folk
Divendres 21

23 h Música de ball:

Guillamino amb
la Cobla Jove de la Bisbal
+ convidats
(Catalunya, sardana electrònica)
Qualificat de Comelade electrònic o de
Herbert amb guitarra espanyola, Guillamino
es reivindica com la facció més humana
de la música electrònica. A l’espectacle
Música de ball revisa la tradició sardanística,
acompanyat per la cobla La Bisbal Jove, Linn
Youki Project, Dedo, Llibert Fortuny i Yacine
Belahcene.

0.20 h

Terrafolk
(Eslovènia, folk)
La fama d’aquest grup es va bastir al festival
d’Edimburg, l’estiu del 2002, i el seu èxit els
va retenir durant força temps a Anglaterra,
on van arribar a guanyar el BBC World Music
Award. Sonen a barreja: klezmer, jazz, clàssica,
rock, folk… Serà una actuació inèdita a
Catalunya que servirà per presentar el seu
nou treball discogràfic.

Diumenge 23

23 h

Mariví Cabo
(Canàries, folk canari)
Experta en el folklore canari, i mai vista a
Catalunya, Cabo presenta el seu segon disc,
després d’un primer, Ayres, en què fusionava
les tradicions canàries amb percussió cubana
i israeliana, la txalaparta basca…

0.30 h

Titani
(Catalunya-València, folk)
Projecte fill del grup valencià L’Escandall
i el català La Coixinera. Folk progressiu,
intens i enèrgic, que ja s’ha pogut veure en
bons festivals com el Tradicionàrius i en altres
Festes Majors, com la de Tarragona o la de
Terrassa.

0.30 h

Miquel Gil + Sva-ters
(País Valencià, “festa fallera”)
Miquel Gil compareix a l’escenari amb els
irreverents Sva-ters, que afirmen que es van
fer estrelles del rock “a vore si així ens
desvirgàvem i de retruc recorríem món”.
Plegats, presenten una autèntica “festa fallera
valenciana” amb 17 músics sobre l’escenari.

Avinguda
de la Catedral
Grans concerts
Divendres 21

22.30 h

Almasäla + Abdeljalil
Kodssi + convidats
(Barcelona-marroc, world music)
Com és possible unir el cante jondo amb el
nou electro i les bases sintetitzades? Aquesta
és la proposta d’Almasäla, artista que ha
deixat petjada en grups com Ojos de Brujo,
Dusminguet o 08001. L’acompanyen el
marroquí Abdeljalil Kodssi, patriarca de la
fusió entre estils musicals tan diversos com
el rock, el flamenc o el gnawa, a més d’altres
artistes com Wagner Pa o Joan Garriga.
24 h

Orchestra
di Piazza Vittorio
(Itàlia, world music)
La plaça Vittorio, del barri de l’Esquilino
(Roma), té una atmosfera ben especial: és un
lloc de trobada i convivència entre cultures,
que ha inspirat el projecte d’aquesta orquestra.
Músics d’arreu, amb experiències i instruments
diversos fan possible un projecte que reinventa
la world music amb energies renovades.

Dissabte 22

22.30 h

Xazzar
(Catalunya, klezmer-gipsy-jazz)
Guanyadors de la darrera edició del concurs
Sona 9, aquest septet beu dels ritmes
endimoniats de la música balcànica. El ball
i la festa són els autèntics protagonistes de la
seva proposta.

Dissabte 22

23 h

Amp Fiddler
(Estats Units, soul-funk)
El seu àlbum de debut era un tapís teixit
a base de funk, soul, jazz i electrònica càlida,
que redefinia els límits de la música soul.
En aquest concert presentarà en primícia el
seu segon disc, Afro Stunt, en el que serà
el primer concert de la seva gira europea.

0.30 h

Sierra Leone’s Refugee
Allstars
(Sierra Leone, reggae africà-rythm&blues)
Es van conèixer a Guinea, fugint de la guerra
que assolava el seu país. Gràcies a una
organització d’ajuda als refugiats, van reunir
els instruments necessaris per començar a
tocar junts. La seva música clama contra la
guerra, la injustícia social i la corrupció. Un
documental va portar la seva experiència al
cinema, i han inspirat una fundació que ajuda
els refugiats a expressar les seves emocions.
La formació visita per primera vegada
Barcelona.
Diumenge 23

22.30 h

Argentina
(Espanya, flamenc)
La revelació del 2006. Argentina ha sabut
anar més enllà dels fandangos de la seva
Huelva natal. Demostra un coneixement
profund dels cànons del flamenc, amanit
amb un gran domini tècnic i una veu audaç.
Argentina ja va ser present a Barcelona,
al festival De Cajón, el mes de juny passat,
amb una gran acollida de públic i de crítica…
24 h

Angelique Kidjo
(Benín, world music)
La trajectòria musical d’aquesta cantant
i compositora ha arribat a merèixer quatre
nominacions als premis Grammy. Canta en
anglès i francès, però també en fon i ioruba,
a més de swahili i zilin. Les seves lletres
compromeses l’han portada a esdevenir avui
dia ambaixadora de bona fe d’Unicef. El mes
de maig presentava el disc Djin Djin, amb
col·laboradors com Carlos Santana, Alicia
Keys, Ziggy Marley, Joss Stone o Peter
Gabriel.
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Parc del Fòrum
Escenari 1
Divendres 21

Rock
23.30 h

Virüs
(Barcelona, rock)
El seu primer disc, Sintonia nuclear, contenia
10 explosions sòniques que descarregaven
tot el potencial sísmic de la banda: so amb
guitarres mutasòniques, sempre amb la
presència de l’electrònica i les màquines.
Ara presenten les cançons del seu recent nou
EP, produït per Guille Mostaza (Ellos).
0.50 h

Atom Rhumba
(Biscaia, rock)
Ja van ser presents al cartell del BAM l’any
1999, quan tot just eren un grup revelació al
conjunt de l’Estat. Ara tornen amb el cinquè
disc sota el braç, Amateur Universes.
2.10 h

El Inquilino Comunista
(País Basc, indie)
El primer gran concert del BAM el van
protagonitzar aquests quatre nois de Getxo.
La seva música, reflex de l’escena indie-noise
de començaments dels 90, era totalment
independent i peculiar: unes lletres
inintel·ligibles, decorades amb guitarres
embolicades, van captivar un públic que
encara avui els recorda amb nostàlgia.
3.40 h

Shy Child
(Estats Units, rockelectrònic)
El “Nen Tímid” va néixer a Nova York, fill de
Pete Cafarella (sintetitzadors i veus) i Nate
Smith (tambors). Tots dos comparteixen
fascinació per la música electrònica i el rock.
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Pop

Hip-hop

23.30 h

23.30 h

Love of Lesbian

H-Kayne

(Barcelona, pop)
Un dels grups insígnia de la història del BAM.
Amb el seu últim treball, Cuentos chinos para
niños del Japón, el grup liderat pel genial Santi
Balmes es confirma com a capdavanter del
millor pop fet a Barcelona.

(Marroc, hip-hop)
Plens d’optimisme i esperança, i lluny dels
tòpics del gangsta-rap, H-Kayne representen
un dels millors grups de la nova fornada
del rap marroquí. Pur so groovy oriental,
amb influències hip-hop i scratch contundents
que sonaran a Barcelona per primera vegada.

0.50 h

The Thrills
(Irlanda, pop)
Dolces són les melodies d’aquesta formació,
una de les que té més futur dins del pop
irlandès. El grup, liderat per Conor Deasy,
actuarà per primera vegada a Barcelona
presentant les cançons del seu nou disc,
Teenagers.
2.10 h
Grup pendent de confirmació.
Consulteu www.bcn.cat/bam
3.40 h
Grup pendent de confirmació
Consulteu www.bcn.cat/bam

Projeccions
entre concerts
Entre concert i concert, els escenaris
del BAM acolliran projeccions de
curtmetratges, planificades amb la
col·laboració del Mecal, el Festival de
Curtmetratges de Barcelona. Més
informació sobre aquest festival a la pàg.
93. D’altra banda els escenaris Fòrum 1
i MTV comptaran amb la presència de
DJ GDS per amenitzar les esperes durant
les dues nits de hip-hop que s’hi han
programat.

0.50 h

El-P
(EUA, hip-hop)
Conegut per haver format el prestigiós segell
Definitive Juxs, i per la seva vinculació amb el
gran referent Company Flow, El-P ha mantingut
el seu estil inventiu, intel·ligent, emocional
i divertit, en una progressió que l’ha de portar
a ser un dels grans de l’escena mundial.
2.10 h

7 Notas 7 Colores
(Barcelona, hip-hop)
L’esdeveniment hip-hop de l’any! El grup que
va popularitzar i liderar l’escena nacional ha
anunciat el seu retorn. Com no podia ser
d’una altra manera, el festival que ja els va
veure triomfar aixecarà acta del seu nou disc,
que ja està deixant petjada abans de ser
publicat, gràcies al primer senzill, Tenemos
Droga, produït per DJ Skinny Banana Cap.
3.40 h

Boom Bip Live
(Estats Units, electro)
Boom bip era la manera que tenien els primers
vocalistes de jazz per referir-se a determinats
ritmes de bateria. Sota aquest nom, Bryan
Hollon va començar l’any 1992 a rescatar vells
samples dels clàssics del jazz i el funk,
construint una proposta que cada vegada ha
anat més lluny en la fusió de gèneres musicals.

Parc del Fòrum
Escenari MTV
Divendres 21

MTV Music
23 h

Quilate
(Sevilla, hip-hop)
La seva trajectòria ja forma part de la història
del hip-hop andalús: el seu nom està lligat a
formacions com La Real Academia del Verso
o Cantinela Fina. En solitari, va presentar el
2006 el maxi Fiel al juego, amb una acollida
de públic i crítica excel·lent.
0.20 h

Rapsusklei
(Saragossa, hip-hop-reggae)
Rapsusklei va començar a rapejar pels carrers
del barri de la Magdalena, a Saragossa, quan
només tenia 10 anys. Ha publicat més de 20
maquetes, ha participat en projectes
col·lectius i ha fet tres discos amb Hazhe
(l’últim d’ells, sota el títol Hijos de puta para
todo).
1.40 h

Hocus Pocus
(França, hip-hop)
Els seus cinc membres barregen hip-hop
amb sons propers al jazz, el soul o el funk per
transmetre un estat d’ànim positiu. La seva
música, singular i diferenciada, unida a
l’humor i la ironia de les lletres, els
converteixen en una referència que cal tenir
en compte dins el hip-hop francès.
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3.10 h

SFDK
(Andalusia, hip-hop)
Els dos integrants d’SFDK (Siempre Fuertes
de Konciencia) fan hip-hop des que es van
conèixer a l’institut de formació professional
de Llanes, a Sevilla. Avui tenen una discogràfica
pròpia i un disc d’or al currículum. Aquest
2007 han publicat un nou disc, Los veteranos.
Dissabte 22
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MTV Music
23 h

Triángulo de Amor Bizarro
(Galícia, indie-rock)
Obsessius, hipnòtics i violents com Jesus and
Mary Chain o My Bloody Valentine, però amb
una perspectiva molt personal. Diuen que el
seu directe marca un abans i un després en
l’indie-rock hispà…

MTV Music

0.20 h

23 h

Ghosts

Wonderfool Cosmetics
(Madrid, synth-pop)
Mescla de sintetitzadors, guitarres i bases
electròniques. Es defineixen com un grup
irònic, amb influències vuitanteres i sonoritats
d’avantguarda, i amb lletres cosmopolites en
què es barregen l’alemany, l’anglès i el castellà.
0.20 h
Grup pendent de confirmació
Consulteu www.bcn.cat/bam
1.40 h

Cassius
(França, electrònica)
Nascuts com un duo electrònic en l’òrbita del
pop “a la francesa” dels 90, Cassius se
sotmet al feliç experiment de tocar en
directe. El títol del seu nou disc, 15 again,
reflecteix les ànsies amb què emprenen la
nova etapa, despullada de qualsevol artifici.
3.10 h

Mendetz
(Barcelona, casio-punk)
Aquests quatre barcelonins –seguidors
reconeguts de Daft Punk, Michael Jackson
o New Order– són uns artesans de la música
robòtica, a través de la qual parlen del sexe
del futur, dels actors oblidats dels vuitanta
i d’en Chimo Bayo si cal…

(Anglaterra, pop)
Grup d’amics d’escola, sorgit després de
la revolució musical del brit pop. Dibuixen
himnes “guitarrers” amarats de melodies
i cors acaramel·lats. És la primera vegada
que actuen a Barcelona.
1.40 h

Deluxe
(Galícia, pop-rock)
Després de 3 discos entre la música
alternativa i les sonoritats mainstream, Deluxe
torna amb Fin de un viaje infinito, amb un pop
peculiar que enlluerna, ple de lletres emotives
i melodies cristal·lines.
3.10 h

Hard-Fi
(Anglaterra, rock)
Un híbrid entre The Clash i The Specials?
Podria ser una bona definició. Hard-Fi és una
de les referències més importants del rock
britànic actual (van arribar al número 1 a les
llistes d’èxits). Provenen d’un suburbi dels
voltants de Londres, i barregen el rock pur
amb l’ska més portentós. Arriben al BAM
presentant un nou disc esperançador.
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Parc del Fòrum
Auditori Petit
Divendres 21

Col·lectius alternatius rock
22.30 h

The Hildegards
(Barcelona, pop-rock)
Un quintet de noies rockeres, que combina
una gran sensibilitat amb un toc agressiu.
23.30 h

10 Rue d’La Madeleine
(França, rock)
Sextet de bojos entre Rage Against
the Machine i Goran Bregovic. La presència
del clarinet i el violí confereixen a la seva
música el poder del rock contundent
i l’energia de la música gitana.

ElectroBAM
1h

Chelis
(Saragossa, dj)
Rockdelux el va escollir com el tercer millor
dj nacional. Ha punxat a Florida 135 i a l’Apolo,
a festivals com el Sonar... Té predilecció pel
dubstep, el breakcore, la música electroacústica
i, en general, la bass music.
2.30 h

Coki (Digital Mystikz)
+ Loefah + MC Sgt. Pokes
(Regne Unit, dubstep)
Sessió imprescindible per penetrar en un nou
estil musical ple de baixos monumentals.
L’auditori petit serà visitat per un dels dos
integrants de Digital Mystikz (Coki), Loefah
(que comparteix amb els anteriors el segell
DMZ, referent indiscutible d’aquesta escena)
i el toaster Sgt. Pokes.

Dissabte 22

Diumenge 23

Col·lectius alternatius

Col·lectius alternatius

22.30 h

22.30 h

Afonkalipsis vs
Tchad Unpoe

La Ultra Violeta
Experience

(Catalunya-França, hip-hop)
D’una banda, els catalans Afonkalipsis, que
són hip-hop, funk i jazz amb una energia que
arrossega, i que han estat la sorpresa de
l’últim festival Cruïlla de Cultures. De l’altra,
el francès Tchad Unpoe, poeta i slammer
inspirat per un fort compromís polític i per les
músiques populars afroamericanes.

(Barcelona, electrocabaret)
Provenen de disciplines tan variades com les
arts plàstiques, el techno-pop, l’arquitectura
o el travestisme. El seu resplendent
espectacle barreja la performance cabaretera,
el quadre musical, l’escultura elèctrica…

23.30 h

23.30 h

X Makeena

(França, hip-hop)
Companys de Puppetmastaz, aquest trio
atòmic cultiva una barreja entre hip-hop, rock
i electro. Reconeixen la influència de gent com
Limp Bizkit, Beastie Boys o NERD.

(França, electro)
Una bomba que ja s’ha deixat sentir
en prestigiosos festivals francesos com
Transmusicales o Printemps de Bourges.
Un xou explosiu de música mutant i urbana,
entre el drum’n’bass, el hip-hop, el human
beatbox i el dub.

ElectroBAM

ElectroBAM

1h

1h

D.A.R.Y.L dj

Maadraaso DJ

(Barcelona, electrònica)
Un dj que ha sabut obrir-se camí en l’atapeït
món de les taules barcelonines. Resident del
Loft, i molt vuitanter en els seus inicis, Daryl
persegueix mantenir la pista en moviment
amb els sons més actuals i, des de fa poc,
amb produccions pròpies.

(Barcelona, electrònica)
Ha punxat a gairebé tots els locals i festivals
on ho havia de fer: La Paloma, Fellini,
Razzmatazz, Mond Bar, Depósito Legal,
l’últim FIB Benicàssim… Se n’espera una
sessió elegant, amb una bona tècnica
i una selecció musical plena d’electro-shocks
per tal de recuperar el pols perdut…

Maniacx

2.30 h

Losoul

2.30 h

(Alemanya, electrònica)
Dj des del 1992, sempre ha sentit un gran
respecte pel jazz, el funk i el soul dels 60, 70
i 80. Membre del segell alemany Playhouse,
el seu treball busca connectar amb les
profunditats de l’ànima. Entre els molts locals
europeus on se l’ha pogut veure, també hi ha
el Nitsa de Barcelona.

(Alemanya, electrònica)
Le Dust Sucker és fill de l’amistat entre Markus
Schöbel i Fabian Grobe, cultivada a base de mals
hàbits i el polsim acumulat sobre els seus vinils.
Presenten un disc nou ple de percussió beguda,
corda fumada i moltes reaccions químiques.

Le Dust Sucker
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Plaça Reial

25è Aniversari del Sidecar
Dissabte 22

Antiga
Fàbrica Damm
Rosselló / Cartagena
Diumenge 23

12 h

Trobada de sidecars

18 h

Cercavila (12. 45 h) i exposició posterior a la pl. Reial.
Recorregut: pl. Reial, la Rambla, pl. de
Catalunya, Gran Via, pg. de Sant Joan, ronda
de Sant Pere, ronda de Sant Antoni, Borrell,
Paral·lel, Portal de la Pau, la Rambla, pl. Reial

Tupolev

20.30 h

18.45 h

Poet in Process

08001

(Barcelona, pop-rock)
Acaben d’enregistrar el seu primer llarga
durada, Free Way. Balades country, pop
britànic, i també la força del rock més dur.

(Barcelona, fusió)
Els seus integrants no paren de barrejar,
experimentar i fusionar. La seva música,
mestissa per militància, es converteix en
el millor full de ruta per aproximar-se a la
Barcelona d’avui en dia.

21.30 h

(Catalunya, pop-rock)
Grup emergent que compta amb
excomponents de Sapo i Chill out. Presenten
el disc de debut, homònim i autoeditat.

Sidonie

20 h
(Barcelona, pop psicodèlic)
S’han convertit en un clàssic de la història del
(Alemanya, reggae)
BAM. Acaben de treure un disc nou, Costa
Artista influenciat fortament per Jimi Hendrix
azul. Sidonie són “vodka, Martini, surrealisme,
i Bob Marley. La seva recepta, amb elements
psicodèlia i molt d’amor”.
del folk i el soul, demana ser escoltada en
directe, com ja han fet els espectadors
22.45 h
d’escenaris com el Zenith de París o el
Festival del Desert, on va comparèixer
(Irlanda, punk-pop)
acompanyat de Manu Chao i Damon Albarn.
El seu single Teenage Kicks ha arribat a ser
considerat com una de les millors peces de rock 21.30 h
de tots els temps. La banda es va tornar a reunir
el 1999 amb un nou cantant, Paul McLoone,
(Regne Unit, pop)
i un disc nou, Get What You Need (2003).
Hi ha qui diu que aquest quartet de Glasgow
va ser qui va obrir camí a altres formacions
0.15 h
britàniques com Keane o Coldplay. Dos dels
seus cinc discos han estat reconeguts com els
(Alemanya, art-rock)
millors de l’any als Brit Awards. El seu últim
El nom el van treure de la seva pel·lícula
treball és The Boy With No Name, amb
preferida i del cognom de Peter Kraus, l’Elvis
col·laboracions de KT Tunstall i Brian Eno.
d’Alemanya. Fan punk-rock amb detalls de
funk, hardcore i pop.

Patrice

The Undertones

Travis

The Robocop Kraus
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Parc del Fòrum
Les nits de
la Cadena 100
Divendres 21
Divendres 21

22 h

Lorena
24 h

Bangra
24.30 h

Quijano

22-1.30 h Plaça de Catalunya. Escenari 1

Peret
+ La Troba Kung-Fu
Dissabte 22

22.30 h Plaça de Catalunya. Escenari 1

Dissabte 22

22 h
Presentació mundial del nou disc

Ojos de Brujo

Jaime Urrutia
+ Los Ronaldos
Diumenge 23

amb artistes convidats

22.30 h Plaça de Catalunya. Escenari 1

Diumenge 23

Concert 40 Principales
Andrea Corr
El sueño de Morfeo
Nena Daconte

22 h

Celtas Cortos
+ convidats
24 h

La Caja de Pandora
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Diumenge 23

Plaça Reial

Divendres 21

Plaça Reial
20 h Bailongu (exhibició i classes de ball)
21 h Orquestra Montgrins
22.30 h Bailongu (exhibició i classes de ball)
23.30-1.30 h Orquestra Montgrins
Diumenge 23

Plaça Reial
18.30 h Balliball i Ballaswing.cat
(exhibició de ball)
19.15 h Balliball i Ballaswing.cat
(classes de ball)
20 h Ivanow Jazz Group
21.15 h Balliball (exhibició)
21.45 h Fumanchú Jazz Servants
23.45-1.30 h La Vella Dixieland,
amb Marian Barahona
24 h Ball del fanalet
Dilluns 24

12.30 h Banda Simfònica de Roquetes-Nou
Barris
Amb cercavila prèvia des de la Rambla (12 h,
Palau de la Virreina)
Dilluns 24

12.30 h Banda del Col·legi Pare Manyanet
Amb cercavila prèvia des de la Rambla (12 h,
Palau de la Virreina)
19.30 h Portal de la Pau
Banda Municipal de Barcelona
+ Federació de Cors de Clavé
Concerts de Cobla (pàg. 24)

Havaneres
Portal de la Pau

Divendres 21
21 h Barca de Mitjana
Dissabte 22
21 h Port Bo
Diumenge 23
21 h Peix Fregit

Plaça del Rei
12 h Ball Mercèfolk amb
Solistes de la Costa
Plaça Reial
13.30 h Ball de vermut amb Nova Més
Més Balls de Festa Major,
a la Mostra d’Associacions (pàg. 57)

Amb cremat de Rom Pujol al final de cada
concert!
I després de cada sessió d’havaneres,
els concerts de rumba del BAM (pàg. 44)

Dissabte 22

18 h Plaça del Rei
Orfeón Arandino Corazón de María
(Aranda de Duero)
Diumenge 23

18 h Plaça del Rei
Concert coral de la Federació de Cors
de Clavé
Hi participen dues corals del Maresme:
Joventut Tianenca i Esperança d’Arenys
de Mar
Dilluns 24

18 h Plaça del Rei
Concert de la Federació Catalana d’Entitats
Corals
Hi participen: Schola Cantorum Calisiensis
(Polònia; dir. Andrzej Rylko) i la Coral Espígol
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El Maremagnum,
amb la Mercè 2007
Plaça de l’Odissea (Maremagnum)
El Maremagnum i el local de referència
Depósito Legal (l’Hospitalet) han preparat
una sèrie de concerts amb algunes de les
millors promeses de l’escena indie del
moment. Música al costat del mar, per
començar una llarga nit...
Divendres 21
20.30 h Pigmy
21.30 h Olimpic
22.30 h Julio de la Rosa
Dissabte 22
20.30 h Delco
21.30 h Miau Miau
22.30 h Catpeople

Vers (o) a Vers (o)
Divendres 21
19 h Oratori de Sant Felip Neri (plaça de Sant
Felip Neri, 5)
El Museu de la Poesia de Catalunya us
proposa un recital d’anada i tornada, entre
la mediterrània i l’Amèrica del Sud, amb
poesia cantada en català, castellà i anglès.
Eudald i Jaume Escala canten Neruda, Salvat,
Machado, Duarte, Pessoa, Kavafis, Celaya,
Goytisolo, Jara, Viglietti, Yupanqui, Cohen,
Aute, Serrat, Sabina, Hernández, Alberti,
León Felipe…

Honoo-Daiko:
tambors japonesos

Concert des del Carilló
de la Generalitat

20è Aniversari
del Harlem Jazz Club

Divendres 21
16.30 h Avinguda de la Catedral

Diumenge 23
21 h Palau de la Generalitat - Carrers del Barri
Gòtic

Per la Mercè, el Harlem Jazz Club celebra
cada any el seu aniversari amb concerts
d’accés lliure.

El consulat del Japó ens presenta el grup
de tambors japonesos Honoo-Daiko, integrat
per tres intèrprets que vénen acompanyades
d’entre 20 i 25 instruments. L’objectiu
de la seva música és expressar “la passió
i la delicada bellesa pròpia de les dones”,
segons les tradicions de la prefectura
japonesa d’Ishikawa.

La carillonista del Palau de la Generalitat,
Anna Maria Reverté, farà un concert
dedicat al jazz, amb peces de: D. Ellington,
W. Shanklin, M. Ager, J. Herman, J. F. Lamb,
S. Joplin, H. Mancini, T. Thielemans,
R. Rodgers i M. Legrand.
Entrada gratuïta al Pati dels Tarongers i la
Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat.
Capacitat limitada.

Concert per la Pau
Verdcel (País Valencià, cançó),
La Carrau (Catalunya, folk)
Betagarri (País Basc, ska-rock)
Dissabte 22
21 h Rambla del Raval
Segona edició del Concert per la Pau, que
organitzen l’Euskal Etxea de Barcelona en
col·laboració amb l’Oficina de Promoció de
la Pau i dels Drets Humans de la Generalitat,
i la campanya Sí al Procés de Pau.

Cris Juanico, en concert
Diumenge 23
19.30 h Avinguda de la Catedral
Cris Juanico, exmembre de Ja T’ho Diré,
va iniciar l’any 2004 un nou camí en solitari
que ja l’ha portat a enregistrar tres discos.
El tercer, que presenta amb la Big Band
del Taller de Músics, es titula Vola’m sa lluna.
Es tracta d’una revisió de clàssics del jazz,
cantats en català, que molts van poder veure
durant el lliurament dels premis al “Català
de l’Any” (El Periódico-TV3). Vola’m sa lluna
va obtenir, per votació popular, el premi
Enderrock 2006 a la millor nova proposta
de jazz.

Divendres 21
23 h Echa Paká (música cubana)
Dissabte 22
23 h Down Home (swing i jazz)
Diumenge 23
23 h Cheika Band (música africana)
Dilluns 24
22.30 h Calamento (flamenc-fusió)

17è Festival l’Hora
del Jazz
Dedicat a la memòria de Tete Montoliu,
aquest festival commemora enguany el 10è
aniversari de la mort del pianista amb una
programació especial: totes les formacions
que participen a L’Hora del Jazz faran una
versió dels temes d’aquest músic català.
Diumenge 23
Plaça de Rius i Taulet
12 h Max Sunyer Secrets
13 h Jordi Matas Quintet

Dilluns 24
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80. Preu: 3 €)
22 h Dani Pérez Trio
Consulteu la programació completa del
festival a www.amjm.org

Grease, el musical
de la teva vida
Dilluns 24
12.30 h Avinguda de la Catedral
Grease, l’exitós musical que l’any passat
va tenir més de 300.000 espectadors,
puja a l’escenari de la Catedral per oferir
algunes de les seves escenes més
característiques. Veniu a gaudir de l’encant
d’un clàssic del rock!

65

Dies 22 i 23 11-21 h
Dia 24 11-15 h
Parc de la Ciutadella

El parc de la Ciutadella es torna a convertir,
durant la Mercè, en el pulmó principal
de les Arts de Carrer. Durant tres dies acollirà
desenes d’activitats diferents, pensades
per viure-les en família. Passeu i mireu!

Jocs per als menuts
Davant mateix del Museu de Ciències
Naturals (Zoologia), hi trobareu un espai
per als més menuts de la família. Un entorn
ple de jocs i racons per gatejar i descobrir
mil secrets amagats…

Els Tallers dels Til·lers

La Fira dels Jocs
Els diferents camins que porten a la cascada
del parc s’ompliran amb jocs de fira molt
participatius, per jugar amb altres visitants
d’aquest gran circ. Es tracta d’una instal·lació
dels francesos Festijeux.

Circ Rogelio Rivel
L’escola de circ Rogelio Rivel convoca
els seus alumnes i exalumnes a una
autèntica festa dels artistes del futur.
Us rebran a l’entrada del carrer de Pujades,
amb una sessió de circ non-stop…
Hi participen: Beni (cable), Lucy (cercle aeri),
Moritz (pal xinès), Agnès i Martí (equilibris
mà a mà), Adrià Mascarell (pal xinès), Pau
i Marta (equilibris acrobàtics), Quim
(verticals), Xiomara (trapezi fix), Rebeca
(teles), Sergi (mà a mà), Ruben (pallasso),
Alba Sarraute (cascades)…

Propostes per aprendre tot jugant:
construcció de titelles, tècniques de circ,
creació de joguines a partir d’envasos…

Mercè de Conte

Per saber-ne més…

Davant mateix de l’Umbracle trobareu la tarima
de l’Associació de Narradors i Narradores,
on podreu escoltar tota mena de contes
a l’ombra. D’altra banda, si sabeu un conte
i el voleu compartir, teniu un escenari
per a vosaltres, a l’àrea de jocs infantils que hi
ha a prop de l’entrada del carrer de Pujades.

Els espectacles programats al parc de la
Ciutadella han estat seleccionats d’entre
els millors festivals d’Europa.
S’escenificaran diverses vegades, entre
dissabte 22 i dilluns 24. Al parc de la
Ciutadella mateix es repartiran programes
perquè conegueu els horaris exactes.
També els podeu baixar des del web de la
festa, a www.bcn.cat/merce

El Parlament de la Màgia
Coincidint amb un important congrés de
mags espanyols, el parc de la Ciutadella acull
diversos mags de renom que faran trucs de
màgia de proximitat.
Hi participen: els mags Rafa, Eva, Cesar,
Xurret, Ricardo, Galini, Albert Trullons
i Albert Llorens. Ho presenta: Magnolo
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Circ en Cascada
Dies 22 i 23 11-21 h
Dia 24 11-15 h
Parc de la Ciutadella
La cascada del parc i els seus entorns
es converteixen en un circ sense carpa,
on s’aplegaran alguns dels millors
espectacles de circ de l’escena internacional:
malabars, clown, teatre itinerant…
Abigail Collins: Une femme exposée (Regne
Unit, clown). Una història trista, sobre una
gran diva sense futur que ha acabat perdent
la riquesa i, fins i tot, l’amant. Madame Chou
Chou s’ha convertit en captaire, però…
l’espectacle ha de continuar!
Aguardiente: Barrenderos del ritmo
(Catalunya, dansa). Un grup de treballadors
de la neteja decideixen aparcar una estona
la feina, però no les eines de treball. Sortiran
a ballar una estona, a ritme de batucada…
Battle Beasts (Alemanya, hip-hop acrobàtic)
Aquest grup barreja acrobàcia, breakdance,
arts marcials i equilibris amb una
superactuació contra la força de la gravetat,
plena de simpatia.
Bouldegom: Encore PluVieux (França, titelles
gegants). Espectacle de titelles gegants
protagonitzat per 3 avis que aconsegueixen
escapar de la residència de gent gran. Plens
de curiositat passejaran pels carrers o,
simplement, s’asseuran a prendre
la fresca…
Carla Fontes (Brasil, aro aeri)
Formada a l’Escola Nacional de Circ del Brasil,
i especialitzada en acrobàcies aèries, Carla
Fontes ha participat en tota mena de festivals
i ha treballat en companyies com Circ Cric,
Comediants o la Fura dels Baus.
Cie du Caillou: Embertlitricolage (Bèlgica,
diàbolo). La màgia del diàbolo, i del “més
difícil encara”, convertida en poesia, de la mà
d’aquesta formació belga que també fa
música en directe.

Circo de la sombra (França, circ)
Un petit circ a l’aire lliure, envoltat d’una
atmosfera de nostàlgia, en què conviuen
la tradició i la novetat, les maneres més
modernes i maquinàries antigues…
Éclats d’épices: Globos (França, trapezi)
A la recerca de nous llenguatges, aquesta
formació us proposa un espectacle de dansa
aèria on els cossos de les ballarinesequilibristes es convertiran en instrument
musical…
Els 2 play: Comeback (Barcelona, circ)
Haureu vist salts increïbles, acrobàcies
impressionants, equilibris delirants. Però mai
no haureu vist caigudes tan professionals.
Benvinguts a Comeback, un espectacle rescatat
directament del passat!
Kamchatka (Catalunya, teatre de l’emigrant)
Uns personatges amb aparença de deportats
d’un país llunyà arriben al parc de la
Ciutadella. Expressen una actitud curiosa
davant del que es troben, i aconsegueixen
establir una generosa complicitat amb
l’espectador…
La Tiendita (Extremadura, titelles)
Aquesta companyia explicarà contes per
a la mainada. També exposen i venen els
titelles que utilitzen.
María del Aire & Agustina Martínez:
Doble filo (Argentina, duo de trapezi).
Un elogi de l’esperit d’aventura, de la lliure
forma de viure, de pensar i descobrir. Doble
filo és un espectacle de dansa aèria que
busca allò impossible, a través d’allò inútil.
Mô (Catalunya, espectacle de teles)
Sac i Puça espectacles: Circ Rônic
(Catalunya, clown). Tres pallassos i una
pallassa de procedències molt diverses
es veuen units pel destí. Des d’aleshores,
ocupen el temps passejant entre la gent,
fent malabars i extravagàncies.

Sebas (Catalunya, malabars)
Un personatge excèntric apareix en escena
per presentar un espectacle ple de sorpreses,
desesperacions i alegries. Una proposta de
malabars i teatre gestual, en què es barregen
el moviment i la poesia.
Solfasirc (Catalunya, malabars)
Dedicats a investigar la fusió de llenguatges
escènics, Solfasirc presentarà diversos
espectacles, entre ells, Benvinguts a Stròmboli,
un viatge creat a base d’equilibris, malabars
i molta música.
Théâtre de la Toupine: Les champignons
(França, musical). Una amanita al·lucinada
i un altre bolet fugen del bosc a la recerca
del so perdut. Per primera vegada
descobriran el món dels humans.
Tof Theâtre: Les Bénévoles (Bèlgica, titelles)
Un grup de voluntaris arriben al parc, a punt
per fer el seu servei a la comunitat. Armats
amb les millors intencions, intentaran fer-vos
la vida més fàcil, de grat o per força.
Xip Xap: Rum rum, trasto karts (Catalunya,
espectacle itinerant). Una esbojarrada cursa
de cotxes en què un conductor malvat intenta
posar entrebancs al seu competidor, un
científic boig. La ciència i l’enginy salvaran el
bo de la pel·lícula, que anirà trobant solució a
tots els paranys...
Wakannaka: Wakatrapa’l (Catalunya, clown)
Malabaristes, xanquers, pallassos, cariocas,
ballarines… Junts, i acompanyats d’un carro
musical, es dedicaran a omplir el parc de
festa i de color.
I amb el pallasso Marcel Gros com a mestre
de cerimònies!

A més de totes aquestes activitats, el parc
de la Ciutadella acull també el Festival Solar
(vegeu la pàg. 95)
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Dansa al Parc
Ballis com ballis,
vine a ballar!
Diumenge

23
La Mercè 2007 no és només cosa del centre històric
de la ciutat: la programació s’acosta a barris que mai
abans havien estat escenari de la Festa Major. Així,
a més del circ de la Ciutadella, trobareu espectacles
de dansa al parc del Clot així com una àmplia selecció
d’espectacles per a tota la família al parc de la
Guineueta. L’esperit descentralitzador de la Festa
Major també el trobareu en altres apartats
del programa: en els concerts BAM de la Fàbrica
Damm (Eixample), en les nombroses activitats
del parc del Fòrum (Sant Martí)…

18-24

Parc del Clot

hores

La dansa, entesa des d’una perspectiva molt
àmplia, viurà també la seva Festa Major al
parc del Clot. Durant sis hores, us
convoquem a un llarg viatge que començarà
amb les danses més tradicionals, inclourà les
perspectives més contemporànies i acabarà
amb el hip-hop, dansa urbana per
antonomàsia. En diverses ocasions se us
cridarà a la pista del parc perquè aprengueu
balls nous… Consulteu-ne la graella
d’activitats a www.bcn.cat/merce
Espectacles participants:
Air Compagnie: Les Androïdes
(França, dansa). Un grup d’androides
desembarca al parc del Clot. Estan
programats per avançar junts i en línia,
però la intel·ligència artificial encara dóna
problemes…
Companyia Bro Das (Catalunya, danses
urbanes). Grup de hip-hop que oferirà una
coreografia al més pur estil
de carrer.
Cia. Mar Gómez: Habra Kadabra i Helado
al vino (Catalunya, dansa). Amb quinze anys
d’experiència, aquesta companyia, resident
des del 2006 al Teatre Modern del Prat,
presenta dues peces curtes, plenes d’humor
per a tots els públics: Habra Kadabra i Helado
al vino.

El Trío La La La: Las bailarinas
(Catalunya, dansa còmica). Aquest trio és,
en realitat, un duo que va iniciar les seves
aventures a la Rambla de Barcelona, on van
entrenar la seva complicitat amb el públic.
Las bailarinas forma part d’un espectacle més
ampli, Pelo & Contrapelo.
La suite: Il mondo (Catalunya, dansa). Diu la
cançó que “gira el mundo, gira en el espacio
infinito”… Dos personatges es pregunten el
perquè d’aquests girs, i ajudats d’uns
prismàtics intentaran observar-los.
Le Bal Moderne (Bèlgica, dansa
participativa). No només són especialistes en
els balls d’avui: saben ensenyar-los a la gent
que els va a veure. Proposaran al públic de
Barcelona tres coreografies del seu repertori
–Atamé, Moonlight Shadow, Gopher Mambo
Xtra– per tal que tothom s’animi a ballar-les.
DJ Jrob “Energy base” + VJ Fausto
Slidemedia “Visual profiles”
El DJ francès Jrob, que ha punxat en sales
com Space, La Sala del Cel o Florida 135,
presenta una sessió de techno com a fi de
festa. La seva feina es complementa amb la
d’un VJ que proposa unes projeccions
espectaculars sobre unes veles de vaixell.
Tots Ballem
Coreografia d’obertura a la festa del parc del
Clot, amb diferents esbarts barcelonins que
mostraran un repertori de danses, segons una
coreografia de Montse Colomer.
Senza Tempo: El bosque de Marcela
(Catalunya, dansa contemporània). Quatre
personatges arriben al jardí de l’atzar, i
acaben revoltant-se contra el seu amfitrió.
Espectacle basat en la simbologia universal
del joc de l’oca.
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Espectacles
a la Guineueta

Família, al parc fan teatre!
Dilluns

24

1120

Parc de la
Guineueta

hores

En col·laboració amb l’Associació Professional
de Teatre per a Tots els Públics (TTP), la
Mercè s’atansa per primera vegada al parc de
la Guineueta. I ho fa en companyia d’algunes
de les millors companyies dedicades a
l’espectacle familiar. Durant tot el dia,
hi podreu veure espectacles de tota mena
(us en podeu baixar la graella horària al web
www.bcn.cat/merce)
Factoria Mascaró: Alça Manela!
(Catalunya, dansa). En Peret Guiri emprèn
un viatge per les festes tradicionals de
Catalunya, tot aprenent danses per ensenyarles als espectadors.
La Bleda: Històries de la Bleda
(Catalunya, clown). La Bleda viu en un
carretó, que la porta pel món, explicant les
històries que li passen: la del cargol i la porca,
la pastanaga pija, l’albergínia amb la mosca
al nas…

La Tal: Tubs (Catalunya). Madaleno i
Melindro presenten un experiment difícil: les
eines que intenten utilitzar adquireixen vida
pròpia!
Nats Nus Dansa: Slot (Catalunya, dansa).
Quatre personatges atemporals, carregats de
maletes, fan una aturada per mostrar-nos
vivències, sensacions, mirades, danses que
han recollit en els seus viatges.
Pa Sucat: Meravelles de l’Orient (Catalunya,
titelles). Tres personatges –un joglar
musulmà, un cavaller de les Croades
i un pastor– tornen de l’Orient portant una
novetat: l’art de fer titelles.
Roseland Musical: Catalonia Stars
(Catalunya, dansa). Un grup ha estat
contractat per animar la inauguració d’un
hotel de luxe. No troben el local, així que
decideixen fer l’espectacle enmig del carrer.
Xirriquiteula: Girafes (Catalunya, titelles
itinerants). Dues girafes
i la seva cria es passegen per la ciutat.
Espectaculars i vistoses, s’acompanyen d’uns
músics, tot creant una atmosfera onírica
i silvestre.
La Tiendita i Théâtre de la Toupine
(també a la Ciutadella, vegeu la pàg. 67)

Gala Internacional
de Màgia
Diumenge 23 12 h
Mercat de les Flors
Sessió especial de màgia d’escena, a càrrec
dels mags Selvin, Losander, Romay, Luna
Shemada, Mickael & Bethy Ros, Timo Marc,
David & Dania, Paul Potassy i Juan Ordeix.
La gala forma part del Congrés de Màgia que
se celebra a la ciutat en les mateixes dates.
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Artistes participants:
Alea Teatre (Catalunya). El seu espectacle,
Batucando no ar, combina la percussió
brasilera i caribenya amb instruments
originals: surdo, caixa de samba, repenique…
Els reconeixereu amb facilitat: els músics van
sobre xanques!
Qui va dir que anar a un concert era clavar
bots sense moure’s de lloc? El Mercè a Banda
us convida a descobrir grups que mai no
sonaran a les ràdios perquè la seva proposta
és molt més que música. Són formacions que
fan teatre, que caminen pel carrer, que saben
comunicar-se amb el públic, i que
aconsegueixen que cada espectacle s’acabi
convertint en una experiència irrepetible…
Dissabte 22

12.30 h Recorregut: Virreina, pl. del Pi,
Virreina (només un grup, Alea Teatre)
Dissabte 22

19.30-21.30 h Recorregut: pl. Reial, Virreina
23.30-0.40 h Recorregut: Virreina, pl. Reial
Diumenge 23

12-13.30 h Recorregut: Virreina, Canaletes,
pl. del Pi, Virreina

Always Drinking Marching Band
(Catalunya). No deixaran ningú indiferent:
són especialistes en música, improvisació,
empatia, teatre, circ, i sobretot, a fer-se
seguir pel major nombre possible de
somriures i peus dansaires.
Gnawa d’Almedina (Marroc). Aquests cinc
músics recreen els sons i les danses
tradicionals dels gnawa, marroquins
descendents d’esclaus originaris de l’Àfrica
negra.
La Fanfare Gut Ma Frit (França). Una
quinzena de músics de vent
i percussió reinterpreten els èxits del pop
rock (Michael Jackson, The Rolling Stones,
Depeche Mode, Britney Spears…) en clau
de fanfàrria.
Houba Samba (França). Es reivindiquen com
a creadors d’un estil nou: el Samba Rock
Novo. Houba Samba ofereix un repertori únic
i original que combina ritmes brasilers, salsa,
rock i ragga.
Tlalli (Mèxic). Aquest grup recrea el son,
música mestissa nascuda al segle XVI com
una barreja entre la música barroca
espanyola i les sonoritats autòctones.
Zygomat’hic (França). Es defineixen com a
fanfàrria jazzofestiva, i ofereixen un concert
coreografiat de jazz festiu que beu
directament de les fonts del jazz de Nova
Orleans i de les brass bands.

Festa Populart
de Putxinel·lis
al Carrer
Del dissabte 22 al dilluns 24
Carrer de l’Allada-Vermell
Dissabte 22

12-21 h Fires de titellaires i artesans, i mostra
de pintors
12-21 h Tallers d’artesania per a infants
12-14 h El Racó de les Titelles: Concert postmortem (titelles de fil; esquelets que toquen
diverses peces del repertori clàssic)
13 h Titelles Babi: Les aventures d’un bigoti
(titelles de guant; el bigoti Josep Maria no és
un bigoti qualsevol…)
16-18 h El Racó de les Titelles: Concert postmortem
18 h Binixiflat: En Pere Beneit (titelles de tija
i fil; una rondalla mallorquina adaptada al
teatre de titelles)
Diumenge 23

12-21 h Fira de titellaires i artesans, i mostra
de pintors
12-21 h Tallers de construcció de titelles,
a càrrec de Teatre Màgic
12-14 h El Racó de les Titelles: El temps
(titelles de fil; espectacle protagonitzat per
un ballarí de ballet, amb música en directe)
13 h Karromato: El circo de madera (titelles
de fil; aquesta companyia de la República
Txeca presenta una desfilada d’acròbates,
feres, forçuts, pallassos…, un autèntic circ
de titelles!)
16 h El Racó de les Titelles: El temps
18 h Karromato: El circo de madera

Dilluns 24

12-15 h Fira de titellaires i artesans, i mostra
de pintors
12-15 h Tallers de construcció de titelles,
a càrrec de Teatre Màgic
12-15 h El Racó de les Titelles: Concert postmortem (titelles de fil; esquelets que toquen
diverses peces del repertori clàssic)
13 h Titiriteros de Binéfar: Dragoncio (aquesta
companyia anuncia el seu espectacle sota el
lema “la gràcia i la frescor dels simples i
sempre efectius titelles de bastonada”…)

Ep!
Més titelles,
a La Puntual
Els dies 22 i 23, la sala La Puntual (situada
al mateix carrer d’Allada-Vermell)
programarà molts més espectacles de
titelles, que s’escenificaran durant els
diferents entreactes. La Puntual és un
espai escènic que manté durant tot l’any
una programació especialitzada en els
putxinel·lis. En trobareu més informació a
www.lapuntual.info
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Espai
animacions
L’Associació de Narradors i Narradores
(ANIN) explica contes als espais següents:
Dimecres 19
18 h Biblioteca Barceloneta-Fraternitat
Dijous 20
18 h Biblioteca Fort Pienc
Divendres 21
18 h Biblioteca Nou Barris
Dissabte 22
18 h Biblioteca Sagrada Família
Diumenge 23
12 h Biblioteca Ignasi Iglésias – Can Fabra
Dimarts 25
18 h Biblioteca Sant Pau – Santa Creu
I també per telèfon! Dissabte 22 podreu trucar
al 93 268 47 00. De 17 a 21 h, trobareu un
rondallaire disposat a explicar-vos un conte!
Trobareu més activitats del Mercè de Conte
al parc de la Ciutadella (Contes a l’Ombra
i El Racó del Conte, a la pàg. 65), i a Mercè a
la Mar (pàg. 15).

Primer tast

Del dijous 20 al dilluns 24
Teatre del Centre Cívic Casinet d’Hostafrancs
(Rector Triadó, 53)
Preu 5 €
Aquest programa, pensat per a diferents
públics, inaugura la nova programació
de titelles de què disposarà a partir d’ara
el Casinet d’Hostafrancs. En aquest primer
tast, s’oferiran projeccions de curts
d’animació, acompanyades de
representacions de teatre de titelles
i objectes.

Sessions per
al públic familiar
Divendres 21
18 h Curts fets per infants del taller d’Irene
Iborra, i tres capítols de la seva minisèrie
Contes celestes; després, espectacle El Peix
d’Or, a càrrec de Biel Porcel i la Cia. Binixiflat
Dissabte 22
18 h Projecció de curts fets per infants del
taller d’Irene Iborra, i tres capítols de la seva
minisèrie Contes celestes; després, espectacle
Solista, a càrrec de la Cia. Rocamora

Dissabte 22 10-14 i 16-19 h
Diumenge 23 10-15 h
Dilluns 24 10-15 h
Plaça dels Àngels
Us proposem que recorreu un laberint ple
de sorpreses. Si aconseguiu trobar i superar
totes les proves del recorregut, obtindreu un
regal! Una passejada ideal per a tota la família,
que conviu amb els tradicionals tallers d’art
contemporani del MACBA (vegeu la pàg. 90).

Diumenge 23
12 h Curts cedits per BCN Multimèdia;
després, espectacle Rital, la rínxols i els tres
óssos, de la Cia. Binixiflat Teatre
Dilluns 24
18 h Curts cedits per BCN Multimèdia;
després, espectacle El vestit nou, a càrrec
de la Cia. Rocamora

Sessions per
a joves i adults
Dijous 20
21.30 h Projecció de treballs dels alumnes
de vídeo-cinema-TV, 3D i multimèdia de
l’IDEP; després, espectacle Petits suïcidis (tres
breus exorcismes d’ús quotidià), a càrrec
de Carles Cañellas, Cia. Rocamora
Divendres 21
21.30 h Curts dels alumnes de Màster
en Animació de l’IDEC (UPF); després,
espectacle Garcia, de la Cia. L’Estenedor
Dissabte 22
21.30 h Curts dels alumnes del Màster
en Animació de l’IDEC (UPF); després,
espectacle Coses de la vida, de la Cia. Trastam
Teatre
Diumenge 23
21.30 h Curts d’animació de diversos autors:
I+G Stop Motion, Dani Fornaguera, Cèlia
Galan, Irene Iborra, David Líoez Retamero;
després, espectacle Aubuster, de
la Cia. Rocamora
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Com s’ho poden fer els joves per trobar un lloguer en
condicions? Quins esforços han calgut per poder obrir el metro
les nits de dissabte i les vigílies de festa? Què em trobaré quan
vagi a la ludoteca o al centre cívic del barri? Totes aquestes
respostes, i moltes altres, les trobareu al passeig de Gràcia,
que, com cada any, es converteix en la Ciutat de les Persones.
Un gran espai on obtindreu la informació necessària per
aprofitar al màxim alguns dels serveis que habitualment fa
l’Ajuntament de Barcelona.

Dissabte 22 11-21 h
Diumenge 23 10-21 h
Dilluns 24 10-20 h
Passeig de Gràcia, d’Aragó a la ronda
de Sant Pere

Consell
de Cent Diputació

Esports
Aragó Consell
de Cent

Centres cívics

En el marc de l’Any de l’Esport 2007, aquest
espai repassa alguns consells i molta
informació per ajudar-vos a “practicar”
Barcelona.

Informació i atenció
al ciutadà

Activitats que solen acollir aquests
equipaments, i un espai on donar la vostra
opinió, que es convertirà en una gran escultura. Explicacions pràctiques sobre la manera
de fer tràmits electrònics des de casa
i de disposar d’una signatura electrònica
pròpia i intransferible.
Balanç de l’experiència del metro nocturn,
que es va posar en marxa el 14 d’abril passat
les nits dels dissabtes i les vigílies de festius.

TMB

Joventut
Presentació de la Borsa Jove d’Habitatge,
i activitats centrades en els equipaments
juvenils i el nou portal www.bcn.cat/joventut

Persones
amb discapacitat

Espai on es podran llegir contes i participar
en jocs de sensibilització i d’informació, en
un escenari que reprodueix racons d’una
ciutat accessible per a tothom.

Salut pública
Joc-taller de xapes, per explicar la importància
de l’agència de salut pública, que vigila
les aigües i l’aire, els aliments, facilita
l’adopció de gossos i gats…

Parcs i jardins
Recreació de l’ambient que es pot viure
als espais verds de la ciutat dels quals tenen
cura els 1.000 treballadors de Parcs i Jardins.

Escoles
Narracions de contes per divulgar la tasca de la
xarxa de les biblioteques dels centres educatius
municipals, gràcies a la qual els infants
descobreixen el plaer de la lectura i els mestres
tenen eines millors per preparar les classes.

Una ciutat
que no s’atura!

Ep!

A la Ciutat de les Persones no deixaran
de passar-hi coses: ara se celebra un taller,
ara es prepara un concert, ja està a punt
de començar una nova sessió de contes…
Deixeu-vos guiar pels animadors que
trobareu en la passejada. Ells us diran
què és el que es cou a cada moment!
I si voleu conèixer amb detall les activitats
d’aquesta Ciutat, baixeu-vos en el programa
a www.bcn.cat/merce o busqueu-lo durant
la visita al passeig de Gràcia!
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Serveis socials
Diputació Gran Via

Medi ambient
i serveis urbans
Un taller amb representacions interactives
servirà per explicar els esforços que fa
Barcelona per reduir l’impacte en el medi
ambient. També hi haurà un taller de
pentinats a partir de materials de
recuperació.

Institut de Cultura
i Biblioteques
Un tast de l’agenda de les biblioteques
i els museus, com ara espectacles, aperitius
musicals, narracions de contes… També us
podreu aturar a llegir, treure-us el Carnet
de Biblioteques o navegar pel nou Portal
de la Cultura.

Seguretat i mobilitat
Informeu-vos del Bicing, i participeu en el Joc
de la Mobilitat, responent preguntes sobre
com ens movem per Barcelona. Hi ha un
munt de premis! A més, els Bombers i
la Guàrdia Urbana faran demostracions,
i podreu pujar als seus espectaculars
vehicles i cavalls!

Gran Via Ronda
de Sant Pere

Drets civils
A través de contes i jocs, s’expliquen
les diversitats que enriqueixen la ciutat
(religiosa, cultural, sexual, d’opinió…)
i es divulguen els serveis generats per
defensar els drets de tothom, com l’Oficina
per a la No Discriminació i el Centre
Interreligiós de Barcelona.

Jocs amb els quals s’explicaran serveis clau
per a la qualitat de vida de Barcelona, com
l’acolliment familiar, l’atenció domiciliària,
la teleassistència, els habitatges amb
serveis… que funcionen tot l’any.

Acció comunitària
i ciutadania
Una mirada als diferents plans d’acció
comunitària que s’estan fent per enfortir
els veïnats de la ciutat. Inclou jocs que
demostren la importància de la cooperació
i els intercanvis solidaris entre veïns.

Cooperació Internacional
i Solidaritat
Un espai per conèixer els projectes
de cooperació directa que fa Barcelona amb
altres ciutats, així com el programa Barcelona
Solidària, que dóna suport a diverses ONG.

Infància
Recull de les activitats que fan les ludoteques,
els casals i els espais d’adolescents (jocs,
tallers experimentals, percussió, funky,
capoeira…).

Gent gran
Demostracions i tallers de tota mena, des
de karate fins a batuca, passant pel tai-txi.
Una manera de descobrir què es cou als
espais de gent gran de la ciutat.

La ciutat
compromesa
La Ciutat de les Persones 2007
es compromet a incorporar criteris
de sostenibilitat perquè sigui respectuosa
amb l’entorn: recuperació de materials
d’edicions anteriors, ús racional
de l’energia, minimització de residus,
reducció del soroll, mobilitat sostenible…
Fins i tot s’ha demanat a un equip de la
Universitat Autònoma que calculi les
emissions de CO2 que s’hagin generat,
i que es compensaran en el marc del
programa CeroCO2 (en trobaràs més
informació a www.ceroco2.org).
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Del 21 al 24 de setembre
Horaris dels estands:
Dies 22 i 23, 11-20 h
Dilluns 24, 11-19 h

Actualment, Barcelona té registrades més de 3.700 associacions
diferents. Aquesta alta participació és una mostra del compromís cívic
de veïns i veïnes, units en tota mena d’interessos comuns i de causes
mobilitzadores: la cooperació i els drets humans, la cultura, els esports,
la dinamització dels joves, la salut… La Mostra d’Associacions,
que arriba cada any per la Mercè, és el millor reflex d’aquesta vitalitat.

Com cada any, la Mostra d’Associacions
de Barcelona omple la plaça de Catalunya
amb una completíssima agenda d’activitats
programades. Les propostes que hi podreu
viure són fruit de l’esforç conjunt de les més
de 300 associacions que hi seran presents,
al costat de tota mena d’artistes que us
conviden a gaudir de la Festa Major i a fer
realitat el lema de la Mostra d’enguany:
Balla, participa-hi!
El programa inclou:
Tota la informació sobre els projectes i les
activitats de 300 entitats que enguany hi
seran representades. Les trobareu en els
nombrosos estands que ompliran la plaça,
o bé en un espai virtual que s’ha creat
especialment per a la mostra.
Un munt de tallers i activitats organitzats
per les entitats, i que es duran a terme
en diferents espais de la plaça: tallers
de txi-kung, de jocs de paraules, d’observació
astronòmica, de henna, d’estampació de
roba…
Conferències sobre temes molt diversos.
La Haima, un espai emblemàtic on podreu
gaudir i participar en històries fantàstiques,
en el marc de la marató de contes i el festival
de titelles.
Les estrenes de la Mostra: diferents entitats
s’han posat a treballar conjuntament per tal
de crear un seguit d’espectacles que es
podran veure per primera vegada a la Mostra.
Una demostració de la riquesa i el potencial
que tenen les associacions que s’avenen
a treballar en xarxa.

Tallers de ball, i els balls de vermut que no
poden faltar en cap Festa Major, amb
l’Orquestrina la Mundial
3 escenaris plens d’actuacions musicals de
diferent format, i en franges horàries diürnes
i nocturnes, amb Peret i La Troba Kung Fu,
Jaime Urrutia i Los Ronaldos, El Sueño de
Morfeo, Nena Da Conte, Andrea Corr…
(vegeu la pàgina 57)
Durant els dies de Festa Major, podreu
recollir el programa específic de la XII Mostra
d’Associacions, a la mateixa plaça Catalunya.
També el podreu consultar al web de la festa,
www.bcn.cat/merce

En directe,
des de la plaça
de Catalunya!
Barcelona Televisió emetrà una
programació especial sobre la Mercè des
del plató de televisió que estarà instal·lat
a la Mostra d’Associacions. Hi passaran
els protagonistes de la Mercè d’enguany,
i es connectarà en directe amb els
esdeveniments més significatius: el pregó,
les jornades castelleres…
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“Els colors ocults de la natura”. Institut
Botànic (entrada pel Jardí Botànic).
Fins al 31 de desembre.
Durant el 2007, Barcelona celebra tot
un any dedicat a la ciència, amb centenars
d’activitats diferents que ja estan despertant
noves vocacions de futur. La Mercè adopta
l’esperit científic des del mateix pregó,
pronunciat per l’oceanògrafa Josefina
Castellví, i continuarà present durant els dies
de la festa amb tota mena d’activitats.

Dilluns

24

1018.30 h

Museu
de Ciències
Naturals

Festa Major
de les Ciències Naturals
El Museu de Ciències Naturals us obre
les portes i mostra alguns dels seus espais
tancats habitualment. Deixeu-vos-hi
acompanyar guiats per en Dragui!

Exposicions
“Orígens. UniversTerraVidaHumanitat”.
Museu de Ciències Naturals (parc de la
Ciutadella). Fins al 28 de febrer de 2008.
“Mart-Terra. Una anatomia comparada”.
CosmoCaixa (Teodor Roviralta, 47-51).
Fins al 31 de desembre.
“Visca la diferència. El tresor més valuós
dels últims mil milions d’anys”.
CosmoCaixa. Fins al setembre del 2008.
“Ecodisseny”. CosmoCaixa. Fins a finals
d’any.
“Equinoïdeus de l’Eocè de la Península
Ibèrica”. Museu Geològic del Seminari
de Barcelona (Diputació, 321). Tot l’any.

Zoo de Barcelona

“Juan Negrín. Metge i cap de govern
(1892-1956)”. Museu d’Història de la Ciutat
de Barcelona (plaça del Rei).
Fins al 4 de novembre.

El Zoo de Barcelona comptarà durant el mes
de setembre amb un recull d’activitats sota
el títol El llenguatge del color. Què diuen
els colors dels animals. Consulteu-ne la
programació a www.zoobarcelona.com.

“La ciència en el còmic”. Biblioteca Sagrada
Família (Provença, 480). Fins al 14 d’octubre.

Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona

“L’Institut d’Estudis Catalans, 1907-2007.
Un segle de cultura i ciència als països
catalans”. Institut d’Estudis Catalans
(Carme, 47). Fins al 16 de desembre.
Moltes d’aquestes exposicions van
acompanyades d’activitats vinculades.
Consulteu-les a www.bcn.cat/ciencia

Activitats de Divulgació
Científica
Parc de Collserola

XIX Campanya d’Observació i seguiment
de la migració d’aus rapinyaires. Del 16 de
setembre al 7 d’octubre. Més informació
al 93 280 35 52 i www.parccollserola.net.
Nit d’astronomia poètica (amb iniciació
a l’observació de cossos celestes).
21 de setembre, a les 20 h, al Museu-Casa
Verdaguer (carretera de l’Església, 104,
Vallvidrera).
Passejada temàtica: els ocells migradors.
22 de setembre, a les 10.30 i a les 12 h,
al Centre d’Informació del Parc de Collserola
(carretera de l’Església, 92).
Exposició: “Fotografies de papallones”.
Fins al 30 de setembre, al Centre d’Informació
del Parc de Collserola (carretera de l’Església,
92).

27-29 de setembre 11-19 h
Dr. Aiguader, 88
Segones Jornades de Robòtica
a Barcelona
Aquestes jornades pretenen difondre
la recerca en matèria de robòtica. Hi haurà
una demostració del robot Asimo d’Honda,
competicions entre robots (sumo i rastreig),
programació de robots per a nens (amb Lego
Mainstorm), a banda de diverses
conferències.

Més activitats
del BCNCiència:
Pregó de Josefina Castellví (pàg. 5)
Mercè a la Mar (pàg. 8)
Setmana Aeronàutica i de l’Espai
a Barcelona (pàg. 102)
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Dissabte 22 16.30 h
El joc urbà per excel·lència serà més urbà que
mai. La Gimcana TMB de la Mercè us convoca
enguany a demostrar el vostre domini dels
llenguatges del carrer. Com porteu els balls
hip-hop? Us atreviríeu a fer de grafistes urbans?
Se us ha vist fent esport pel centre de la ciutat?
Arreplegueu tres persones, enredeu-les per
formar un equip, i prepareu-vos per a una gran
aventura en plena ciutat, a peu i en transport
públic!
Hi ha premis per als millors classificats,
regals sorpresa i, fins i tot, una competició
virtual que podreu descobrir a
www.gimcanatmbdelamerce.com
Inscripcions: del 12 al 21 de setembre,
al Servei d’Informació del Palau de la Virreina
(la Rambla, 99, 10-20 h) i al Centre d’Atenció
al Client de TMB de l’estació Sagrada Família
(8-14 h).
Preu: 6 € per inscripció (els equips han
de ser de quatre persones). Consulteu-ne els
descomptes amb el Carnet Jove.

Per participar en el concurs popular de
fotografia de la Mercè només cal anar amb
la càmera al coll durant els dies de la Festa.
Podeu recollir-ne les bases al Servei
d’Informació de l’Institut de Cultura de
Barcelona (Palau de la Virreina, la Rambla,
99) o consultar-les a www.bcn.cat/merce
Guardons
Primer premi: 2.500 €
Segon premi: 1.500 €
Tercer premi: 1.000 €
Premi especial “La música - Quinze anys de
BAM”: 500 €
Premi al millor fotomuntatge digital: 1.000 €
Premi Especial “Els infants i la festa”: 600 €
Millor fotografia publicada en premsa: 1.000 €
Deu accèssits de 150 € cadascun

11- 150 ? cadascun
Palau de la
Del 19/9
Deu
accèssits de
Virreina
20.30 ha la premsa:
al 4/11
Millor
foto publicada
1.000
(dies 22 a 24)
?

Exposició Fotomercè 2006:
“Setembre és Mercè”,
de David Airob
Selecció de les imatges que van participar
en el concurs de l’any passat. L’exposició
inclou el treball de David Airob,
fotoperiodista de La Vanguardia i cronista
gràfic oficial de la Mercè passada.
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Portes Obertes
Dissabte 22

CaixaForum (10-22 h, amb tallers
i espectacles de màgia per a tota la família,
a les 17 h, entre altres activitats)
CosmoCaixa (10-20 h,amb activitats
familiars: crear reciclant, la cursa de residus,
i visites comentades a l’exposició “Ecodisseny”)

Museu-Etnològic (11-15 h)

Museu-Casa Verdaguer (10-14 h)

Museu d’Arqueologia de Catalunya
Exposició “Missió a Egipte. La tomba
de Monthemhat” (a les 12 h, visita guiada
i tallers sobre l’antic Egipte)

Museu d’Arqueologia de Catalunya
(10-14.30 h) Exposició “Missió a Egipte.
La tomba de Monthemhat” (12 h, visita
guiada i tallers)

Museu de Ceràmica (10-15 h)

Museu d’Història de Catalunya (10-14.30 h)

Museu de Ciències Naturals (10-20 h)

Museu de Ciències Naturals (10-14.30 h)

Museu de la Música (10-19 h; amb itineraris
guiats per a tota la família a les 11.30, 13 i 17 h)

Museu de la Música (11-21 h; amb itineraris
guiats per a tota la família a les 11.30, 13 i 17 h)

Museu de les Arts Decoratives (10-15 h)

Escola de Puntaires de Barcelona
(10-13 h i 17-20 h)

Museu Palmero. Exposició “Orígens”,
d’Alfredo Palmero (11-20 h)

Espai Cultural Caja Madrid. Exposicions:
“Latidos de un mundo convulso”
i “Assetjament escolar: propostes de reflexió”
(10-21 h)

Museu Tèxtil i d’Indumentària (10-15 h)
Palau de la Virreina. Exposicions “El rei
de la casa” i “Fotomercè 2006” (11-20.30 h)
Poble Espanyol (10-20 h)

Museu Palmero. Exposició “Orígens”,
d’Alfredo Palmero (11-20 h)
Palau de la Virreina. Exposicions “El rei
de la casa” i “Fotomercè 2006” (11-20.30 h)
Diumenge 23

CaixaForum (10-20 h, amb tallers
i espectacles de màgia per a tota la família
a les 12 i a les 17 h, entre altres activitats)
Capitania General (10-14.30 h, entrada
pel passeig de Colom, 14)
CosmoCaixa (10-20 h,amb activitats
familiars, visites comentades, “La ciència
dels jocs artificials” i traca de trons a les 19 h)
Escola de Puntaires de Barcelona
(10-13 h i 17-20 h)
Espai Cultural Caja Madrid. Exposicions:
“Latidos de un mundo convulso”
i “Assetjament escolar: propostes de reflexió”
(10-14 h)
Fundació Antoni Tàpies (10-20 h; visites
guiades a les 12 h i a les 18 h)

Dilluns 24

Museu FC Barcelona Amb motiu del
50è aniversari del Camp Nou, el museu serà
gratuït per a infants de fins a 13 anys
que vinguin acompanyats. La visita inclou
una volta pel Camp Nou (10-14.15 h)
Museu Frederic Marès. Exposició permanent
i la temporal “Mirada endins” (10-19 h)
Museu Marítim i Pailebot Santa Eulàlia
(10-19 h)
Museu Militar de Montjuïc (9.30-20 h)

Capitania General (10-14.30 h, entrada pel
passeig de Colom, 14)

Museu Monestir de Pedralbes - MHCB
(10-17 h)

Centre d’Interpretació del Park Güell (11-15 h)

Museu Nacional d’Art de Catalunya.
Exposicions permanents i la temporal: “El
cartell modern a les col·leccions del Museu
Nacional d’Art de Catalunya” (10-14.30 h)

Centre d’Interpretació Històrica / Refugi
307 (11-14 h)
Conjunt Monumental de la Plaça del Rei MHCB (10-20 h)
CaixaForum (10-20 h, amb tallers
i espectacles de màgia per a tota la família
a les 12 i a les 17 h)

Museu Palmero. Exposició “Orígens”,
d’Alfredo Palmero (11-20 h)
Museu Picasso (10-20 h)
Palau de la Generalitat (10.30-19 h)

CosmoCaixa. Activitats gratuïtes. Entrada
general gratuïta, fins diumenge 30 (10-20 h)

Palau de la Virreina. Exposicions “El rei de la
casa” i “Fotomercè 2006” (11-20.30 h)

Escola de Puntaires de Barcelona
(10-13 h i 17-20 h)

MACBA (10-15 h)

Espai Cultural Caja Madrid. Exposicions:
“Latidos de un mundo convulso”
i “Assetjament escolar: propostes de reflexió”
(10-14 h)
Museu-Barbier-Mueller d’art precolombí
(10-19 h)

Dissabte 29 i diumenge 30

Casa Llotja de Mar, seu de la Cambra Oficial
de Comerç, Indústria i Navegació de
Barcelona (dia 29, 16-20 h; dia 30, 10-14 h)
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+ activitats
Els teatres,
als museus
de festa
i altres centres

Del 15 al 24 de setembre
Estand d’ADETCA (pl. de Catalunya)

Dies 23 i 24 12 h
Museu d’Arqueologia de Catalunya
(pg. de Santa Madrona, 39-41)

Tallers sobre l’antic Egipte
Se celebraran de manera simultània, i tenen
una durada d’una hora. Tenen com a nom
El secret de Tutankhamon i Joies i tresors
a l’antic Egipte. Places limitades.
Més informació: www.mac.es

Diumenge 23 12 h
Museu Etnològic de Barcelona
(pg. de Santa Madrona, s/n)

Contes dels cinc
continents
Narració de contes inscrita dins la Ruta
dels Drets de la Infància, promoguda per
la regidoria de Drets Civils de l’Ajuntament.

Dia 22 10-14 h i 16-19 h
Dies 23 i 24 10-14 h
Plaça dels Àngels

Tallers infantils
d’art contemporani
Un monitor del Museu acompanyarà els
visitants a veure la Col·lecció MACBA,
comentant obres escollides especialment
per l’ús que fan de materials i tècniques
determinats. Després, ja a la plaça dels
Àngels, els participants podran experimentar
tècniques amb diferents suports i materials
que trobaran a la seva disposició en un gran
self-service.

Durant aquests dies, podreu gaudir de
descomptes del 50% en el preu de les
entrades als teatres adherits a ADETCA
(els descomptes s’aplicaran a partir del dia 17
i fins al 24).
Les entrades es podran adquirir també
als webs de Tel-Entrada (telentrada.com)
i ServiCaixa (servicaixa.com).
Teatres adherits:
Apolo
Sala Becket (Molta aigua)
Borràs (Auto)
Brossa Espai Escènic (Ojos Verdes, Miguel de
Molina in memoriam)
Club Capitol
Condal (Òscar, una maleta, dues maletes, tres
maletes)
Guasch Teatre
Cafè Teatre Llantiol
Teatre Lliure (La nit just abans dels boscos)
Sala Muntaner (Leonce i Lena)
Poliorama (El llibertí)
Jove Teatre Regina (El meravellós màgic d’Oz)
Romea (Tres dramolette)
saT! (Mondo mono, Planeta Gaia)
Tantarantana (Paral·lel 1936)
Teatreneu
Tivoli (Flotats Stalin)
Versus (Qed i Teràpia de grups per a gafes)
Victòria (Grease, el musical de tu vida)
Villarroel (Los mejores sketches de Monty
Python)

El País Basc,
a La Mercè
Per segon any consecutiu, el Centre Cultural
Euskal Etxea s’implica en la Mercè
organitzant un ampli recull d’activitats.
La Rambla del Raval serà l’escenari monogràfic
on us podreu acostar a la realitat d’Euskal
Herria, a les seves tradicions, la seva música…

Dilluns 24

12 h Taller de txalaparta
13 h Herri Kirolak (esports bascos):
harrijasotzaile (aixecador de pedres) i aizkolari
(tallador de troncs)
16 h Tallers per a infants
18 h Concert amb els grups Txalambé
(txalaparta i batucada) i Itzalak

Rambla del Raval
Dissabte 22

11 h Cercavila amb la Fanfàrria d’Haladzipo
(pl. de Sant Jaume - rambla del Raval)
12 h Obertura oficial de la programació
basca, amb aurresku i txistularis
16 h Màgia per a infants i adults, amb el
Txan Magoa
17.30 h Batucada i ambientació en directe
amb música tradicional basca
19 h Cercavila amb els Joaldunak de
Zubieta, acompanyats d’un grup de danses
tradicionals basques
20 h Teatre al carrer amb el grup Alproja
21 h Concert per la Pau: Verdcel, La Carrau
i Betagarri
Diumenge 23

11 h Cercavila amb els Joaldunak de Zubieta
12.30 h Danses tradicionals basques, amb
el grup de danses Kezka i Haritz i grup
de bastoners
16 h Màgia per a infants i adults, amb el Txan
Magoa
18 h Herri Kirolak (esports bascos):
harrijasotzaile (aixecador de pedres) i aizkolari
(tallador de troncs)
20.30 h Concert amb Korrontzi i Miel Otxin

Els gustos
de la terra basca
Durant els tres dies que dura la
programació de l’Euskal Etxea, trobareu
a la rambla del Raval un mercat
d’artesania on podreu comprar els millors
formatges, xacolí, sidra... Les parades
s’acompanyaran amb mostres d’oficis
tradicionals, degustació de productes
i tallers per aprendre a fer-ne. El mercat
obre dissabte 22 i dilluns 24 a les 12.30 h,
i diumenge, a les 11.30 h.
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Del 15 al 23 de setembre
Sala Apolo, Residència
d’Investigadors
i alguns Escenaris BAM
X Festival Internacional de
Curtmetratges de Barcelona
La desena edició d’un dels festivals
de referència de l’agenda barcelonina. Inclou
uns 250 curts, repartits en tres seccions
a competició (Internacional, Obliqua
i Documental), i diverses seccions paral·leles
(curts difosos per Internet, produccions amb
accent femení, els millors curtmetratges
de Noruega, el Brasil i l’Argentina, visions
de la immigració, una secció dedicada al
skate…).
A més, i per cinquè any consecutiu, inclou
el Mecal Music Festival. Més informació
sobre les activitats i els abonaments:
www.mecalbcn.org

La Mercè,
al Parc
del Fòrum
Tant de dia com de nit, el Parc del Fòrum us
espera amb tota mena d’activitats, perquè
gaudiu de Barcelona al costat del mar!
Cada dia

Parc d’atraccions, amb una vintena de ginys
diferents. Emocions fortes garantides.
(divendres 22 el parc obre a les 17 h)
Mercat d’artesania, que estarà obert fins a
la matinada, ambientant l’entorn dels
concerts
Gran parc d’inflables (partir de dissabte 22)
Les activitats a la zona de banys: lloguer
de barques, caiacs, jocs, speed boat i visites
al parc dels esculls
Les exposicions de l’edifici Fòrum
I cada nit de Festa Major, més de 10
concerts diferents, amb el BAM i les nits
de la Cadena 100 (vegeu les pàg. 48 i 57)

No et preguntis què
fa la Mercè per tu…
T’has preguntat què podries fer tu per la
Mercè? Si tens ganes de donar un cop de
mà en els actes de la Festa Major, apunta’t
a fer de voluntari!
Tens temps d’apuntar-t’hi fins al 18 de
setembre. Contacta amb l’Associació
Voluntaris 2000, al 93 238 95 16 o a
info@voluntaris2000.org. L’entitat té la seu
al carrer del Sol núm. 8, i els pots visitar
de 10 a 14 h i de 16 a 21 h.
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Lliurament
dels Premis
Qwerty
Dijous

27

21

MACBA

Dies 22, 23 i 24
11-21 h Passeig
de Lluís Companys
Com cada Festa Major, l’Associació de
Publicacions Periòdiques en Català us
convida a conèixer les seves revistes
associades en una gran carpa on també
es faran diverses activitats.

hores

Barcelona Televisió ha organitzat la primera
edició dels premis Qwerty, els guardons del
programa homònim dirigit i presentat per
Joan Barril. L’objectiu és subratllar totes les
coses importants que han passat durant
l’últim any a Barcelona, en l’àmbit editorial.
Hi ha 20 categories, que premiaran
les millors obres, autors, dissenys, fins i tot
el millor agent literari…

Dissabte 22

12 h Descobrir Cuina presenta el 6è taller
de cuina, per a infants de 4 a 12 anys. Plats
senzills que no necessiten cocció. Amb la
cuinera Ada Parellada.
19 h Gavarres presenta Feines del bosc,
a les Gavarres. Explicació i demostració de
com es pelen els suros, què és espelagrinar,
com es fan les rabasses…, i altres feines que
es fan als boscos de la zona.

Festival Solar
Dies 22 i 23 11-20 h
Dilluns 24 11-15 h
Parc de la Ciutadella (pg. dels Til·lers)
El Festival Solar és un espai popular, cultural
i lúdic a favor d’una nova cultura ambiental
i de l’energia per a tots els públics i edats.
Divulga la sostenibilitat en tots els àmbits
de la vida, centrant-se en l’eficiència energètica
i la democratització de les energies renovables,
especialment l’energia solar, per frenar el canvi
climàtic.
Hi trobareu exposicions, tallers, activitats
i demostracions vinculades en tres grans eixos:
la cultura ambiental, l’energia solar
i la mobilitat sostenible. Dins d’aquest últim eix
cal ressaltar la primera Marxa Z, concentració
popular de vehicles elèctrics i solars, diumenge
23 al matí. www.festivalsolar.org

Festa Dominicana
Diumenge 23

12 h Cavall Fort presenta A tot drap,
espectacle d’Àngel Daban per a infants a
partir de 6 anys. Tracta sobre l’evolució dels
mitjans de transport en els últims cent anys.
19 h Enderrock presenta Narcís Perich,
cantautor d’Alella que reapareix amb noves
peces que mostren el seu vessant més cru
i desenganyat.
Dilluns 24

12 h Viure en família presenta La Tresca
i la Verdesca, amb un espectacle musical
adreçat al públic infantil i familiar.
19 h Benzina presenta concert de Sanpedro.

Dissabte 22 i diumenge 23
19-2 h Passeig de Lluís Companys
L’Associació Posterrienses de Barcelona
organitza una festa basada en la música
i la gastronomia de la seva terra!
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LVI Fira del Llibre d’Ocasió
Antic i Modern

Processó de la Mare
de Déu de la Mercè

21 de setembre - 7 d’octubre
De 10 a 21 h (festius, d’11 a 21 h)
Passeig de Gràcia (entre la ronda de Sant
Pere i el carrer d’Aragó)

Dissabte 22
11 h Plaça de la Mercè

Inclou l’exposició monogràfica “L’art de ben
menjar. Llibres de cuina antics”.

XVII Mostra de Vins
i Caves de Catalunya
Divendres 21 18-22 h
Dies 22 a 24 12-22 h
Moll de la Fusta
Una de les mostres més clàssiques del
calendari català: la Mostra de Vins i Caves
us convoca al Moll de la Fusta per tastar els
millors productes de la vinya catalana.

Taller de cuina
Del 21 al 24 de setembre
17-21 h Centre comercial La Maquinista
Galetes, piruletes de xocolata amb
magdalenes, pizzes i croissants dolços o salats.

Bicibarris:
la ruta de la ciència
per l’Eixample
Dissabte 22
17-20 h Cal inscripció prèvia: www.bacc.info /
93 307 71 00
Coincidint amb la Setmana de la Mobilitat
Sostenible i la Mercè, comencen una sèriede
rutes de la ciència amb bicicleta. La primera
serà un itinerari per la història i la cultura de
l’Eixample. L’itinerari és accessible a tothom,
i es farà amb l’acompanyament de monitors
i una guia històrica de la ciutat.

Recorregut: pl. de la Mercè, Ample,
pl. d’Antonio López, Via Laietana, pl. d’Antoni
Maura, av. de la Catedral, pl. d’Antoni Maura,
Via Laietana, pl. d’Antonio López, Ample,
pl. de la Mercè

Festa Major
del Poble Espanyol
Jornada de portes obertes amb activitats
gratuïtes.
Diumenge 23

10-20 h Espais oberts al públic: Ajuntament
de Vallderoures i Monestir Romànic de Sant
Miquel.
10-20 h Visites guiades i animades, cada 30
minuts. Punt de trobada: punt d’informació.
10.40-16.30 h Apropa’t a l’artesania: tallers
familiars de construcció d’un joc. A partir
de 3 anys. Cada 50 minuts. Espai Educatiu.
11-14 h Exposició “Fusta i foc”: pirogravats
d’Esteban Conesa. Espai Agustí Massana.
11-17.30 h Jocs populars i tradicionals dels
països catalans. Plaça Major.
12 i 13 h Cercavila festiva amb els capgrossos
del Poble. Entre la plaça Castellana i la plaça
Aragonesa.
15.30-19.30 h Exposició “Fusta i foc”:
pirogravats d’Esteban Conesa. Espai Agustí
Massana.
17.30-18.30 h Espectacle d’animació “Festa
Major”, amb la cia. Sapastre. Plaça Major.
18.30 h Berenar per als més petits. Plaça
Major.
19 h Cantada d’havaneres, amb Barca de
Mitjana, i degustació de rom cremat. Baluard.

XIII Concurs
de dibuix infantil
“Dibuixem la Mercè”
L’Associació de Comerciants Barna Centre
convoca tots els escolars de Barcelona
perquè mostrin la seva visió de la Festa
Major. Hi poden participar tots els nens
i les nenes de 3 a 12 anys.
Categories: parvulari, 1r cicle de primària,
2n cicle de primària i 3r cicle de primària.
Premis: cada categoria en té tres, per un valor
de 150, 90 i 60 €. Les escoles on estudiïn els
guanyadors dels primers premis rebran un val
de 150 € que podran bescanviar per llibres
o material escolar.
Dates: els dibuixos es lliuraran de l’1 al 15
d’octubre a les oficines de Barna Centre
(portal de l’Àngel, 4, 2n).
Més informació: 93 318 77 44

Inauguració del casal
de gent gran La Palmera
Dimecres 26
16.30 h Olesa, 41-43
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XXXVIII Trofeu Festes
de la Mercè de Natació
Dies 22, 23 i 24 de setembre
Piscina Municipal Banys de Sant Sebastià
(plaça del Mar)
Aquesta competició, que inclou les
modalitats de natació i waterpolo, dóna
el tret de sortida a l’inici de la temporada
de tornejos en aquestes disciplines
esportives.

Diumenge 23 9.30 h
Sortida: avinguda
de Rius i Taulet

La popular cursa, oberta a la participació
de tothom sense límit d’edat, és la prova
esportiva principal d’aquesta Festa Major.
El seu recorregut de 10 quilòmetres
transcorre pels principals carrers de la ciutat.
La inscripció és gratuïta, però obligatòria.
Es tancarà el 19 de setembre. L’ús del xip
també és obligatori.
Més informació: www.bcn.cat/esports

E
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Plànol de la cursa

Diumenge 23
10 h Aigües del Port Vell;
de l’antic Martell al Portal
de la Pau
Després de vuit dècades, aquesta competició
és una de les activitats més tradicionals
de tot el programa de les festes. Consta
de diferents modalitats puntuables per
als campionats de Catalunya en les diverses
categories. La categoria absoluta (3.000 m)
és oberta a tothom, i la màster (1.000 m)
es reserva a persones federades.
Inscripcions: www.cnab.cat / Club Natació
Atlètic Barceloneta (plaça del Mar, s/n).
Més informació: 93 221 00 10

VII Torneig
de Rugbi Platja
Dilluns 24
11-16 h Platja de la Barceloneta
Aquest torneig per a federats inclou
competicions en diverses categories d’edats,
i acaba amb la ja tradicional arrossada
popular i gratuïta, amanida amb música
en directe i molta animació.
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II Open Ciutat de
Barcelona de Dòmino
per Parelles

Caminada
Nordic Walking
per Montjuïc

Dissabte 22
17-22 h Club Esportiu Hispano-Francès
(Jorge Manrique, 15-19)

Dimecres 26
20-23 h

Una ocasió única per enfrontar-se a
campions de Catalunya, Espanya i Europa
de dòmino per parelles.
Més informació: www.fedcatdomxp.org

XII Trofeu Internacional
Ciutat de Barcelona
de Rem
Diumenge 23
11-13 h Port Vell de Barcelona. Instal·lacions
del Reial Club Marítim de Barcelona (Moll
d’Espanya)
Espectacular competició de rem, amb la
participació de destacats equips de renom
internacional.

XX Torneig
de la Mercè
de Bitlles Catalanes
Dilluns 24
11 h Complex esportiu municipal
del Guinardó (camp annex)
Tot un clàssic: aquest campionat de bitlles
catalanes, organitzat pels clubs de bitlles de
Barcelona, celebra 20 edicions de competició
popular.

El parc de Montjuïc et convida a descobrir
el nordic walking (caminada amb pals) amb
l’ajuda de guies experts: la proposta
s’acompanya d’una posta de sol, música en
viu, un ritme àgil i un refrigeri de comiat per
passar una nit d’allò més agradable.
Recorregut: sortida i arribada al Mirador
del Migdia (la caseta), passant pel Mirador
del Palau Nacional, els jardins de Joan Brossa,
el mirador de l’Alcalde…
Participació limitada a 200 persones.
Informació i reserves: 93 426 64 71
(cal esmentar l’alçada a l’hora d’inscriure-s’hi)

VII Caminada de Sants
Diumenge 30
9 h Parc de l’Espanya Industrial
Dins del programa del cicle de caminades
urbanes Barnatresc, tindrà lloc aquest
passeig de 13 quilòmetres pels carrers de
Sants. No cal inscriure-s’hi prèviament,
només presentar-se al lloc de sortida a l’hora
convinguda i recollir el full de ruta.
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Dissabte 29 10-14 h i 16-20 h
Diumenge 30 9-14 h

Setmana Aeronàutica
i de l’Espai a Barcelona
Com a epíleg de la Mercè, Barcelona celebra novament la Setmana
Aeronàutica i de l’Espai. Aquest certamen biennal, que enguany comparteixen
les ciutats de Sabadell i Barcelona, pretén convertir la ciutat en un punt de
trobada de les empreses, les institucions i els col·lectius que treballen en el
sector aeroespacial. A Barcelona, la programació lúdica se centrarà al parc del
Fòrum i al CosmoCaixa, amb tallers, espectacles i experiències molt
interessants que culminaran amb l’esperat Festival Aeri.

La màgia de
volar, al parc
del Fòrum
Coincidint amb les activitats del Barcelona
Ciència 2007, us convidem
a venir al parc del Fòrum per descobrir
els secrets dels artefactes voladors. Seran
dos dies de gran activitat, que acabaran amb
les piruetes espectaculars del festival aeri!

Tallers de manualitats
per a infants
· Muntatge i enlairament d’estels
· Fabricació de coets (per conèixer les
característiques dels coets que van a l’espai!)

Activitats per
a tota la família
· El circuit científic: petits tallers
per descobrir els secrets que s’amaguen
darrere dels grans enginys de la ciència.
· Planetaris inflables: per aprendre a distingir
i a reconèixer constel·lacions.
· La paret magnètica: ciència, esport,
i una pregunta: sabeu com actua la llei
de la gravetat?
· L’observatori del sol: amb l’ajuda
de telescopis filtrats, observarem el sol
i les taques que té a la superfície.
· Circuit d’aventura: tirolina, rocòdrom i pont
de mico, per exercitar l’equilibri, la força i fins
i tot la ingravidesa!

Espectacles d’animació
infantil
Aquests espectacles s’aniran succeint
en diferents hores. Busqueu en Leonardo
i demaneu-li quin està a punt de començar!
· Contes del cel: un núvol que no sap on
ploure, una lluna juganera i un sol que no
volia il·luminar són els protagonistes d’aquest
espectacle amb molta música i grans titelles.
· El contacontes de l’espai: amb algunes
de les històries més conegudes que parlen
de l’espai i les estrelles.
· Titelles Rampell l’Astròleg: espectacle
aventurer que us portarà de viatge desde
la terra fins al cel…
· La cercavila de l’espai: el parc del Fòrum
serà el territori de passeig de personatges
molt especials, com una ballarina dins un
planeta gegant, astronautes amb bicicleta,
un avar de l’univers que es vol quedar
amb tot el cel…
· Leonardo da Vinci i l’ocell volador: si veieu
en Leonardo o un aviador que l’acompanya,
acosteu-vos-hi! Ells us informaran
de les activitats que estan a punt
de començar…

Espai Porta 22
dels oficis aeroespacials
Molts ja el coneixeu: l’espai Porta 22 és un
equipament situat a la vora de la plaça
de les Glòries, on es divulguen les noves
oportunitats d’ocupació que estan sorgint
cada dia. Durant la Setmana Aeronàutica,
Porta 22 es desplaça al parc del Fòrum
per mostrar els estudis i les sortides
professionals del sector aeroespacial dins
la nostra ciutat. Amb demostracions
professionals i tallers científics.
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Amb els ulls al cel,
al CosmoCaixa
Diumenge 30 9 a 14 h
Parc del Fòrum i Platges de la ciutat
Amb els millors especialistes en l’art
de volar!
Amb la participació de:
Paramotors de la Federació Aèria Catalana
Ultralleugers de la Federació Aèria Catalana
Avions Històrics de la Fundació Parc
Aeronàutic de Catalunya
Aeronaus de l’Aeroclub Barcelona-Sabadell
Avió amfibi AirTractor Fireboss dels Serveis
d’Emergències de la Generalitat de Catalunya
TAF Helicòpters (AS-350 i B-3)
CAT Helicòpters (vols turístics, helicòpter
Ecureuil biturbina)
Acrobàcia de Castor Fantoba, amb un Sukhoi
SU-26
Helicòpter Tigre de l’Exèrcit Espanyol
de Terra
Canadair UD-13 Contraincendis de l’Exèrcit
Espanyol de Terra
Mirage 2000 de l’Exèrcit Francès
Patrulla Aspa de l’Exèrcit Espanyol de Terra
Repostatge en vol d’un C-130 i dos F-18
de l’Exèrcit Espanyol de l’Aire
Super Saeta HA-220, de la Fundació Parc
Aeronàutic de Catalunya
Eurofighter de l’Exèrcit Espanyol de l’Aire
Breitling Jet Team (7 L-39 Albatros)
2 Av-8 Harrier de l’Armada Espanyola
Patrouille de France (8 Alpha Jets)
Paracaigudistes Proyecto Alas
Patrulla Águila de l’Exèrcit Espanyol de l’Aire

Dissabte 29

Matí i tarda
Viatgem a l’espai. Laboratori d’experiments
Tallers de maquetes del Sputnik i d’antenes
i recepció de senyals de satèl·lits
(en commemoració del 50è aniversari
del llançament del Sputnik)
18 h Les explicacions dels experts. Com s’ha
d’enfocar un prismàtic? Com es manipula un
telescopi? Com s’utilitza un planistel?
Diversos experts en astronomia respondran
aquestes preguntes.
18 h Tallers. Com funciona un coet espacial /
Construeix-te un planisferi
19-1 h Sessions especials de planetari
Fins a la matinada Observació d’estels
Si teniu estris, porteu-los! Si no, els membres
de l’Associació Aster us ensenyaran a fer
servir els que hi haurà disponibles.
Diumenge 30

Matí i tarda
Viatgem a l’espai. Laboratori d’experiments
Taller. Com funciona un coet espacial /
Construeix-te un planisferi
Sessions especials de planetari

Al cel,
amb transport públic
El Festival Aeri serà visible des de totes les
platges. Per facilitar-hi l’accés, hi haurà un
reforç especial del transport públic. A més,
de 10 a 16 h disposareu d’un bus llançadora
( ) que connectarà el parc del Fòrum amb
les estacions de Bac de Roda ( L2)
i Sagrera ( L1 i L5).

Doble patros.qxp

3/9/07

Mercè a la mar
Patrocinador principal

19:12
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Patrocinador Principal

Empreses Patrocinadores
Empreses Patrocinadores

Col·laboradors

Mitjans de comunicació patrocinadors

Mitjans de comunicació col·laboradors

Col·laboradors

Mitjà de comunicació associat

L’equip de la Mercè
Les més de 600 activitats de la Mercè representen un gran esforç col·lectiu, organitzat per
l’Ajuntament de Barcelona amb les entitats de la Ciutat. L’Institut de Cultura de Barcelona
coordina tot aquest equip, que inclou fins a 220 col·lectius diferents:

45 Entitats
Adifolc
Agrupació Cultural Folklòrica de Barcelona
Agrupament d’Esbarts de Catalunya
Aeroclub Barcelona Sabadell
Agrupació de Bestiari Festiu i Popular
de Catalunya
Ass. Catalana de Puntaires
Ass. de Circ Rogelio Rivel
Ass. de Comerciants Barnacentre
Ass. de Músics de Jazz i Música Moderna
de Catalunya
Ass. de Narradors i Narradores
Ass. de Professionals del Circ de Catalunya
Ass. de Publicacions Periòdiques en Català
Ass. Deportiva Internacional de Patí de Vela
Ass. d’Empreses de Teatre de Catalunya
Ass. per a la Divulgació de les Energies
Sostenibles
Ass. Posterrienses de Barcelona
Ass. Professional de la Dansa de Catalunya
Ass. Professional de Teatre per a Tots els
Públics
Aster. Agrupació Astronòmica de Barcelona
Barcelona Estels Club
Bicicleta Club de Catalunya
Col·lectiu d’Establiments d’Allada-Vermell
Col·legi del Teatre de Barcelona
Coordinadora de Colles Castelleres
de Barcelona
Coordinadora de Colles de Diables i Bèsties
de Foc de Barcelona
Coordinadora de Colles de Gegants i Bestiari
de Ciutat Vella
Coordinadora de Geganters de Barcelona
Coordinadora d’Entitats Sardanistes
de Barcelona
Club Natació Atlètic Barceloneta
Esballa Escola de Ball
Esbart Català de Dansaires
Escola de Puntaires de Barcelona
Fed. Aèria Catalana
Fed. Catalana de Dòmino per parelles
Fed. Catalana d’Entitats Corals
Fed. de Colles Sardanistes de Barcelona
Fed. de Cors de Clavé de Catalunya

Fund. Parc Aeronàutic de Catalunya
Fundació La Roda
Fundació Terra
L’Hora del Jazz-Memorial Tete Montoliu
Obra Sardanista Violetes del Bosc
Projecte Animacions
Unió de Colles Sardanistes de Catalunya
Voluntaris 2000

108 Empreses i proveïdors
23 Arts
Afiparc
Akeita
Amaltea Cultura, Projectes Culturals
Algeco
Arco Iris
Area Técnica
Artica
Asociados Por Varios Motivos
Atipic
Attraction
Bailongu, Escola de Balls de Saló
Bankrobber
Breitling
Casa Gay
Cavasa
Centre Comercial La Maquinista
Centre Comercial Les Glòries
Centre Comercial Maremagnum
Centre Cultural Euskal Etxea
Discmedi
Diálogos Musicales
EADS-CASA
Elastic Artists
El Rey de la Magia
El Ventilador
Enderrock
Estragon booking
Estudi de Dansa Varium
Fira de Sabadell
Focus
Fundació Destí Menorca
Free Art
Garatge Prd.
Genco

Gerona Grup
Guimerà
Gran Casino de Barcelona
Grupo Antres
Hace Color
Harlem Jazz Club
Infralect
In Situ
Jovi
K-rabarna
La fábrica de chocolate
Lade
Larulot
La Fábrica de Ideas
Limbo Starr
Little big
Luismi Prod.
Magnet
Mc. Galileo
Mondo Sonoro
Morillo
Música Viva
Muzicalia
Nussli España
Ona Booking
Paites
Penny Wise
Pirotècnia Igual
Poliklyn
Posto Nove
Primary
Primeros Pasitos
Producciones Animadas
Producciones del Mar
Produccions Edúcats
Promoartmusic
Puça Espectacles
Pupilo
Qâdar, Art i Viatges
Quasar-Iluminación
Quilovat
Radiation
Ready
Ritual
Rock de lux
Roseland Musical
Revista Tretzevents
R. Warby
Seguridad Expres
Sentry Seguridad
Serbeaider
Serrano
Sinnamon
Son de 3
Sonostudi
Spanish omelette
Stage planet

S. Zapp
Taller de Cultura
Taller de músics
Tanit Coloma SL
Teatre La Puntual
Trànsit
Tres
Triple Onda
Twin Cam Audio
Ventiloutdoor Services
VESC
Viajes Amaya
Viajes Iberia
Wild Punk
Wonderland Manegement SL
Zientovolando

32 Organismes públics
i institucions
Agencia Española de Cooperación
Internacional
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
Biblioteca de Catalunya
CaixaForum
Cambra Oficial de Comerç, Indústria
i Navegació de Barcelona
Carilló del Palau de la Generalitat
(Departament de Presidència)
Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona
Consorci de Biblioteques
Consorci el Far. Centre de Treballs del Mar
Consorci del Palau de la Música Catalana
CosmoCaixa. Fundació “La Caixa”
Consolat del Japó
Espai Cultural Caja Madrid
FAD
Fundació Antoni Tàpies
Futbol Club Barcelona
Gremi de Flequers de Barcelona
Gremi de Llibreters de Vell de Catalunya
Institut Català de la Vinya i el Vi
Inspección General del Ejército
Institució Franja Cultural de Ponent
Institut Europeu de la Mediterrània (IEMED)
Museu de la Música de Barcelona
Museu de la Poesia de Catalunya
Museu d’Arqueologia de Catalunya
Museu d’Art Contemporani de Barcelona
Museu d’Història de Catalunya
Museu Marítim
Museu Nacional d’Art de Catalunya
Museu Palmero
Patronat Castell de Montjuïc-Museu Militar
Poble Espanyol de Barcelona
Port Autònom de Barcelona / Port 2000

33 Serveis
i organismes municipals
Agència de Salut Pública
Barcelona Activa
Barcelona Ciència 2007
B:SM
CC Convent de Sant Agustí
CC Pati Llimona
Consorci de Biblioteques de Barcelona
Direcció de Benestar Social
Direcció de Cooperació Internacional
Direcció de Dona i Drets Civils
Direcció de Joventut
Direcció de Comunicació Corporativa
i Qualitat
Direcció d’Atenció al Ciutadà
Guàrdia Urbana
Institut Barcelona Esports
Institut Municipal d’Educació de Barcelona
Institut Municipal de Parcs i Jardins
Institut Municipal de Persones
amb Discapacitat
Mercat de les Flors
Museu Etnològic de Barcelona
Museu Barbier-Mueller d’Art Precolombí
Museu Frederic Marès
Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Museu de la Ceràmica
Museu de les Arts Decoratives
Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona
Museu Picasso
Museu Tèxtil i d’Indumentària
Sector de Seguretat i Mobilitat
Sector de Serveis Generals
Sector de Serveis Personals
Sector de Serveis Urbans i Medi Ambient
Transports Metropolitans de Barcelona

Punt de trobada de la festa
La Mercè disposa d’un espai permanent
d’informació de la Festa, pensat per atendre,
informar i donar suport logístic als artistes
i els professionals que hi participen o que
hi estan convidats. També s’hi pot consultar
el Directori Festiu, per tal d’obtenir
informació sobre els artistes que participen
en la Festa. Lloc: Verger del Museu Frederic
Marès (plaça de Sant Iu, 5, al costat de la
Catedral)

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

Coordinació general Institut de Cultura
de Barcelona. Servei de Festes
i Participació Cultural
Redacció Gerard Maristany
Fotos Fotomercè, Pep Herrero, Oriol Molas
Disseny gràfic Enric Jardí
Maquetació La Factoria dels Anuncis
Correcció lingüística Solució de Continuïtat
Aquesta programa s’ha elaborat
amb criteris de sostenibilitat ambiental,
utilitzant paper ecològic
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Què passaria si durant quatre dies tothom sortís al carrer i qualsevol cantonada
es convertís en un escenari? Això, a Barcelona, passa un cop l’any pels volts del
24 de setembre: la ciutat està de Festa Major.
Aquí teniu l’ampli programa i que inclou centenars d’activitats diferents. És molt
recomanable que us agafeu una estona de calma per revisar-lo sencer, amb el bolígraf
a la mà, per tal de destriar i fer-vos vostra la Festa.
Enguany la Mercè és, sobretot, la Mercè del Mar. L’objectiu és atansar-nos al
Mediterrani amb un gran nombre de jocs, espectacles, concerts, portes obertes i altres
propostes que exploren la realitat marinera de la ciutat. Aquestes activitats són un
autèntic pròleg de la World Race: una regata que sortirà de Barcelona al novembre
i on els equips participants intentaran donar la volta al món.
També veureu que la Mercè dóna la benvinguda a les activitats als barris, al parc
del Clot, i a altres parcs com el de la Guineueta, que mai abans havien estat escenari
de la Festa Major. A més, també hi són presents un gran nombre de propostes centrades
en l’esperit del programa Barcelona Ciència 2007.
Aquests són només alguns dels detalls innovadors que s’afegeixen a la llarga llista
de propostes a què ens té acostumats la Mercè: els castellers i la cavalcada; les portes
obertes als museus; la cursa de la Mercè, que no us podeu perdre ara que celebrem l’Any
de l’Esport; el correfoc (una altra manera de fer cames); el BAM, que compleix quinze
anys al servei de les músiques més independents; el circ del parc de la Ciutadella,
que reforça la seva programació; els balls de Festa Major… i al final de tot, el ritual
de la música, l’aigua i el foc, units en un Piromusical que aquesta vegada es dedica a la
música de rock.
Bona Festa Major!
Jordi Hereu
Alcalde de Barcelona

