Les tradicions
de la Mercè
Fins i tot la Mercè tradicional és susceptible de renovar-se. Com? Ho
veureu en una Festa Major que incorpora per primera vegada les Jornades
Internacionals Folklòriques d’Adifolk, una cita que omple de sons i danses de
mig planeta una Mercè que mira al món. Enguany, a més, debuta a la Mercè el
nou grup Ball de Bastons del Seguici de Barcelona i, al MercèDansa, es retrà
homenatge al folklorista Joan Amades en el 125 aniversari del seu naixement.
No us perdeu la presentació de la nova Suite per fer ballar l’Àliga de la ciutat,
el dia 22 a la Casa dels Entremesos.

Pregó
Divendres 18, a les 19 h
Ajuntament de Barcelona
Pl. de Sant Jaume

Un rostre que estem acostumats a veure a la
petita pantalla o sobre un escenari s’adreça avui
als barcelonins i barcelonines per convidar-los a
celebrar com cal la festa de la Mercè. És Andreu
Buenafuente, un dels mestres de l’humor intel·ligent del nostre país que, des de Barcelona, s’ha
donat a conèixer a tot l’Estat i, amb la seva productora El Terrat, ha creat un estil de fer televisió
però, també, d’entendre els espectacles teatrals.
Escolteu-lo atentament perquè quan acabi de parlar, començarà la festa.
El pregó de la Mercè comptarà amb un servei d’interpretació en llengua de signes i transcripció en pantalla

Sardanes inaugurals
Divendres 18, a les 19 h
Av. de la Catedral / pl. Nova

Mentre a la plaça de Sant Jaume es pronuncia el
pregó que donarà inici a la Festa Major de Barcelona, no gaire lluny d’allà uns músics afinen la
tenora i d’altres instruments tradicionals mentre
uns quants barcelonins i barcelonines fan rotllana.
I és que les Sardanes inaugurals són una de les
primeres cites de la Mercè, i enguany aquesta
ballada té com a protagonistes els sardanistes,
és clar, però també els membres de la Cobla La
Principal del Llobregat, que posaran la banda
sonora a la celebració. Amb una història llarguíssima que comença el 1929, la Cobla va celebrar
el seu 75 aniversari i va ser guardonada amb una
merescuda Creu de Sant Jordi l’any 2004.

Seguici inaugural
Divendres 18, a les 19 h
Recorregut: Palau de la Virreina, La Rambla,
Ferran i pl. de Sant Miquel. (Tornada en sentit
invers des de la pl. de Sant Jaume a les 21 h)

L’Àliga de la Ciutat, els Capgrossos Macers, els
Gegants de la Ciutat, els Cavallets Cotoners, el Lleó,
la Mulassa, el Bou, la Víbria, el Drac, la Tarasca...
Totes són figures destacades de l’imaginari festiu
de la ciutat i totes es concentren divendres al Palau
de la Virreina, juntament amb la resta de figures, i
amb els diables, els tabalers i els Ministrils del Raval,
per tal de fer cap a la plaça de Sant Jaume per
participar al Toc d’Inici. Veniu amb gana perquè, a
més de veure sortir en processó alguns dels grans
protagonistes de la festa, el Gremi de Flequers i la
plataforma Panàtics us donaran berenar (19.15 h).
Voleu pa amb oli?

Repic de Campanes
del barri Gòtic
Divendres 18, a les 19 h
Carrers i places del barri Gòtic

Anunciant l’inici de les festes de la Mercè, la Comfraria de Campaners i Carillonistes de Catalunya
realitza el tradicional i recuperat Repic de Campanes de Festa Major. Els campanars de les esglésies
del barri Gòtic, amb el seu dringar alegre, donen
la benvinguda als barcelonins i barcelonines que
es disposen a celebrar la Mercè.

Toc d’inici
Divendres 18, a les 19.50 h
Pl. de Sant Jaume

No perdeu de vista la porta principal de l’Ajuntament perquè per allà sortiran, un cop s’hagi acabat el pregó, les figures que heu vist desfilar cap
a la Casa Gran des del Palau de la Virreina formant el Seguici inaugural. Perfectament guarnides i preparades per mostrar-se a la ciutadania,
les figures adquireixen en aquest moment el protagonisme que els pertoca: cadascuna ballarà la
seva dansa al so de la música que interpreten els
Ministrils del Camí Ral. Si no heu vist mai aquestes
danses, feu mans i mànigues per venir, ja que és
un moment especialment bell de la festa. A més,
enguany es dedica una peça especial a commemorar el vint aniversari de la mort d’Ovidi Montllor.
Quan acabin de ballar, les figures encara faran
una volta més a la plaça abans que, des del terrat de l’Ajuntament, es llancin els focs artificials
que marquen l’inici oficial de la festa.

Projeccions a la façana de l’Ajuntament:
Retrats de Barcelona
Divendres 18, a les 21.15, 21.45, 22.15 i 22.45 h · Dissabte 19, a les 20.45, 21.45 i 22.45 h ·
Diumenge 20, a les 20.45, 21.15, 21.45 i 22.15 h · Dilluns 21 i dimarts 22, a les 21, 21.20 i 21.45 h ·
Dimecres 23, a les 20.45, 22.30 i 23 h · Dijous 24, a les 22, 22.30 i 23 h
Plaça de Sant Jaume

Tot un clàssic de la Mercè més moderna, l’espectacle de projeccions a la façana de l’Ajuntament
té enguany molt a veure amb el gran avió que s’ha
instal·lat al parc de la Ciutadella. I és que, ja ho
veureu, aquest mapping explica la història d’uns
passatgers siderals que arriben a la Terra en una
nau molt semblant a l’avió de què us parlàvem.
La fama de la ciutat ha arribat fins a les estrelles
més llunyanes i des d’allà han vingut aquests visitants peculiars que primer s’equivoquen i acaben
entre pingüins i zebres però, després de viure
unes aventures la mar de divertides, arriben just a

temps per al mapping i acaben convertits en uns
espectadors més. Han triat un bon any per venir
perquè enguany el mapping s’acabarà amb tot
d’imatges de barcelonins i barcelonines que han
volgut formar part de l’espectacle i han enviat la
seva foto mitjançant el web de la Mercè.

Retrats de Barcelona és un espectacle de mapping de la productora Boolab dirigit per Inocuo
(nom artístic de Javier Gutiérrez) amb guió de
Jordi Teixidó i música de DJ Helio.

MercèDansa +
El Galop de la Mercè
Dissabte 19, a les 11 i 18 h
Pl. de Sant Jaume

Una de les tradicions més joves i més ben acollides de la Mercè és el MercèDansa, una mostra de «danses vives», danses tradicionals que
encara avui se segueixen interpretant en punts
diversos de la geografia catalana. Veniu i coneixereu la riquesa coreogràfica de la cultura popular. En concret, aquest any veureu interpretar una
tria de balls amb molta història. És la manera com
el MercèDansa ret homenatge a Joan Amades,
etnòleg, folklorista i antic president de l’Esbart
Català de Dansaires, del naixement del qual se
celebra el 125 aniversari. No és l’única novetat
de l’edició d’enguany, ja que la festa tindrà com
a convidats especials els integrants de la Cobla
Jovenívola d’Agramunt, una formació amb gairebé
trenta anys d’història que s’encarregarà de cloure
el MercèDansa a les 18 h.
La festa s’acaba amb la interpretació d’El Galop
de la Mercè, una dansa específicament creada
per a la festa major barcelonina en la qual pot
participar tothom que ho vulgui. A ballar!

La Moixiganga
de Barcelona
Dissabte 19, a les 16.30 h (Moixiganga)
i 17 h (Processó)
Plaça i Basílica de la Mercè
Recorregut de la processó: pl. de la Mercè,
Ample, Regomir, Ciutat, pl. de Sant Jaume,
Bisbe, pl. Nova.

Aquesta tradició no es realitzava a Barcelona de
manera estable per manca d’una agrupació que la
mantingués viva però, des del 2014, torna a existir la Moixiganga de Barcelona. Què és? Doncs
una dansa de torres humanes en què els ballarins
simbolitzen amb els seus gestos i figures escenes diverses que al·ludeixen a passatges diversos de la tradició cristiana. Tot un espectacle que
torna a la Mercè.

Les Jornades Internacionals
Folklòriques s’incorporen a la Mercè
Diumenge 20, d’11 a 14 h i de 17 a 19 h
Moll de la Fusta
Cloenda: Dijous 24, a les 20.15 h,
a la pl. de Sant Jaume

Us agraden les manifestacions de cultura
popular? Doncs esteu de sort, perquè enguany
Adifolk, l’Associació per a la difusió del folklore,
porta a les festes de la Mercè un festival del folklore internacional amb convidats de molts països.
I és que Adifolk no només té com a objectiu difondre les tradicions catalanes, sinó també portar a
Catalunya mostres destacades de les cultures
populars de països diversos.
Diumenge 20 podreu fer un viatge per mig planeta
sense sortir del Moll de la Fusta, perquè allà us
esperen el Folk Dance Ensemble Zagreb-Markovac,
de Croàcia; l’Associazione Culturale Artüsìn, d’Itàlia; The Folkloric Ensemble Timisul, de Romania;
The Haanja Folkdance & Song Society, d’Estònia,
i el Rhydham-The Real Folk Art Of India, de l’Índia.
La festa, és clar, compta també amb la participació de grups de cultura popular catalana, entre
els quals l’Esbart Sabadell Dansaire i la formació
musical La Corranda, l’Esbart Joventut Nostra,
l’Esbart Sant Jordi i la Cobla Volta Món (Catalunya). Festa sense fronteres.

Cap a la Festa!

Anada dels Gegants de
la Ciutat cap a la Mostra
de Gegants a les Drassanes
Dissabte 19, a les 18 h
Recorregut: Palau de la Virreina, La Rambla,
Portal de Santa Madrona i Drassanes.

Durant aquesta Mercè tindreu moltes ocasions per
visitar els gegants barcelonins i els seus convidats.
Només caldrà que passeu per les Drassanes, ja
que les dependències que ocupa el Museu Marítim de Barcelona s’han convertit, un any més, en
la casa dels barcelonins més alts. Veniu a veure
tots els gegants o, millor encara, acompanyeu els
de la Ciutat, ja que dissabte 19 de setembre, sortiran del Palau de la Virreina per tal d’adreçar-se
al domicili que ocuparan amb la resta dels seus
companys mentre durin les festes de la Mercè.

Ballada de sardanes
Dissabte 19, a les 18.30 h
Pl. Nova

L’Obra Sardanista Violetes del Bosc protagonitza una de les primeres cites de la Mercè amb
la dansa nacional de Catalunya. Va a càrrec d’una
entitat dedicada a la interpretació i la promoció
d’aquesta dansa des del 1970, quan va començar
a organitzar les ballades que es fan en dissabte
durant l’any a l’avinguda de la Catedral. Tenen,
un cop més, la complicitat de la Cobla La Principal del Llobregat, que el divendres ja va posar
música a les Sardanes inaugurals de la plaça de
Sant Jaume.

Passejada de dracs
i bèsties de foc
Dissabte 19, a les 21 h
Recorregut: pl. de Sant Jaume, Ferran,
La Rambla, Cardenal Casañas, pl. del Pi,
pl. de Sant Josep Oriol, Palla, pl. Nova,
Bisbe i pl. de Sant Jaume

Des del dia 13, heu pogut veure exposades al
Vestíbul de l’Ajuntament les bèsties de foc que
formen part de l’imaginari festiu barceloní. Fins
ara, han estat tranquil·les i han deixat de banda
el foc i les espurnes esperant el seu moment. Dissabte al vespre, però, recuperaran el moviment i
recorreran, encara sense foc, els carrers del Barri
Gòtic, en una desfilada que posarà punt final a
l’exposició a l’Ajuntament. Si us agrada la tradició
però no les espurnes, aquest és el vostre moment.

Matí bastoner i cercavila
Diumenge 20, a les 10 h
Recorregut: pl. de Sant Jaume, Ferran,
La Rambla, Cardenal Casañas, pl. del Pi,
pl. de Sant Josep Oriol, Pi, Cucurulla
i avinguda del Portal de l’Àngel

Totes les colles de bastoners de la ciutat, que a
hores d’ara ja són més d’una desena, s’apleguen
en aquest matí de festa major a la plaça de Sant
Jaume per exhibir les seves habilitats davant la
ciutadania. Us vindran ganes d’aprendre’n vosaltres també si no és que sou ja uns mestres del
ball de bastons. Entre les novetats d’enguany, la
participació a la festa d’una «colla de colles» que
ha estat creada amb membres de gairebé totes
les colles barcelonines. Com és tradició, després
de la trobada els grups protagonitzen una cercavila per Ciutat Vella durant la qual veureu en moviment aquests artistes del bastó.

Falcons de Barcelona
i cercavila
Diumenge 20, a les 10.30 h
Recorregut: av. de la Catedral, plaça Nova,
Bisbe i pl. de Sant Jaume

Amb el predicament que tenen a Catalunya els
castells, no és gens estrany que una tradició com
aquesta, nascuda a Txèquia l’any 1862, acabés
arrelant a casa nostra. I és que les colles de sokol
o falcons creen figures fantàstiques i sorprenents
amb els cossos dels seus integrants, capaços
d’una destresa i un equilibri que us deixaran amb
la boca oberta. Veniu a veure’ls i potser fins i tot
podreu conèixer en Niku, el falcó que fa de mascota oficial dels Falcons de Barcelona. Els veureu executar les seves figures a l’avinguda de la
Catedral just abans d’emprendre la marxa, en
cercavila, cap a la plaça de Sant Jaume. Amb els
Falcons de Capellades com a convidats d’excepció d’enguany!

65è Concurs de
Colles Sardanistes
Diumenge 20, a les 11 h
Av. de la Catedral

Des del 1950 se celebra aquest concurs, tot un
clàssic de la festa major barcelonina que, us avisem, no és gens fàcil de guanyar. I és que, per
endur-se a casa l’estatueta de bronze que representa el Gegant de la Ciutat i que acredita que
el posseïdor ha guanyat el concurs, no n’hi ha
prou amb guanyar un any, sinó que s’ha d’obtenir la victòria durant dos anys seguits o bé durant
tres d’alterns. Tot i això, guanyar un sol any ja té
mèrit. Qui ho aconsegueix s’endú una reproducció de l’Àliga de la Ciutat. Veniu a veure competir les colles per la interpretació sardanística més
estètica i ajustada a la música, que aquest any
interpreta la Cobla Ciutat de Terrassa.

Festa castellera

Ballada de sardanes

Diumenge 20, a les 12 h
Pl. de Sant Jaume

Diumenge 20, a les 13 h
Av. de la Catedral

Veniu a les 11.30 h al Palau de la Virreina si no us
voleu perdre cap moment d’aquesta festa, perquè
des d’allà sortiran en cercavila els membres de
les colles castelleres que, a les 12 h, faran la seva
entrada a la plaça de Sant Jaume i ens oferiran
una mostra de les seves habilitats extraordinàries.
Avui és la jornada de les colles convidades i, a més
dels Minyons de Terrassa, que ja són uns habituals de la festa, aquesta Mercè tindrem la sort de
poder veure en acció la Colla Joves Xiquets de
Valls, tota una novetat a la Mercè. És una colla
amb una història llarga, ja que va néixer el 1813, i
té un historial la mar de brillant. Acullen les colles
convidades els Castellers de Barcelona, que exerceixen d’amfitrions de la festa.

La Unió de Colles Sardanistes, una federació que
aplega colles de tot Catalunya, protagonitza una
ballada de sardanes que posa punt final al Concurs de Colles Sardanistes. La Cobla Ciutat de
Terrassa posa música a la trobada.

Ballada de sardanes
Diumenge 20, a les 18 h
Pl. de Sant Jaume

El mateix diumenge, teniu una nova oportunitat
per ballar sardanes o per veure-les ballar. Aquest
cop munta la trobada l’Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona (ACFB), organitzadora de les
ballades de sardanes que es fan durant l’any a
la plaça de Sant Jaume. La seva missió és difondre i promoure la sardana i ho fan des del 1922.
No falten mai a la seva cita amb la Mercè i menys
si, com aquest cop, comparteixen protagonisme
amb una formació tan veterana com la Cobla La
Principal de Terrassa, fundada només un any més
tard que l’ACFB.

Concert Coral
Diumenge 20, a les 18 h
Av. de la Catedral

Més de 5.000 cantaires de tot Catalunya formen
part de la Federació de Cors de Clavé, una associació que dóna aixopluc a més de 160 societats corals. I és que el cant coral és una tradició
llarga i molt arrelada a Catalunya que s’expressa
en moments com aquest: un concert en el qual
una tria de veus excepcionals de les corals integrades a la Federació ens ofereixen una mostra
emocionant de les seves habilitats.

Esbarts i sardanes
al Palauet Albéniz
Dissabte 19 i diumenge 20
Palauet Albéniz

Us ho vau passar bé l'any passat veient les exhibicions dels esbarts barcelonins i les colles de
sardanistes al Palauet Albéniz? Doncs aquest
any el petit amfiteatre dels Jardins Joan Maragall torna a acollir la proposta, amb algunes
novetats. Veureu en acció els esbarts Renaixença, Folklòric Horta, Maragall, Sant Martí,
Ciutat Comtal, Sant Jordi i Joventut Nostra,
Gaudí i l'Esbart català de Dansaires, a més dels

Ballets de Catalunya i les colles sardanistes 9 de novembre, Mare Nostrum, Xàldiga
i Violetes del Bosc. Uns glosadors s'encarregaran d'anar introduint cada interpretació,
una de les quals promet ser sorprenent, ja
que el ballarí contemporani Francesc Bravo
combinarà el seu talent amb el de les colles
sardanistes presents al Palauet.

La Tabalada i el concert
de la Tabalada
Diumenge 20, a les 17 h (inici de la Tabalada)
i 19 h (concert a la pl. del Rei)
Recorregut de la Tabalada: Portal de l’Àngel,
Cucurulla, Pi, Palla, Banys Nous, baixada de
Santa Eulàlia, Sant Sever, Bisbe, Pietat, baixada
de Santa Clara i pl. del Rei

No hi ha festa si no sona, en un moment o altre,
la percussió dels tabalers, els músics que encapçalen amb el so eixordador dels seus tabals el
Correfoc que començarà més tard. Ells, però,
comencen la festa molt abans que salti la primera
espurna i protagonitzen una cercavila que travessarà carrers i places del barri Gòtic fins a arribar a
la plaça del Rei, on tabalers petits i grans oferiran
un concert no apte per a les orelles més sensibles.

Cercavila de foc
dels diables petits
Diumenge 20, a les 18.30 h
Recorregut: Via Laietana- (pl. d’Antonio López),
Via Laietana- (pl. d’Antoni Maura)

El foc i la pirotècnia són elements imprescindibles
en una festa mediterrània com la Mercè, però és
clar, tot i les precaucions que puguem prendre
sempre hi ha el risc de patir una cremada. Cal
anar amb cura, especialment amb les criatures,
d’aquí que algú tingués un dia la bona pensada
d’organitzar un correfoc... a la mida de la canalla.
Aquí hi ha pólvora i foc, sí, però les explosions
estan pensades per reduir el perill i fer possible
que els nens i nenes visquin amb tota la intensitat i menys perill una part fonamental de la nostra
festa. Els diables de talla menuda us esperen amb
la forca a la mà i moltes ganes de festa.

La Tabalada infernal,
la Ceptrotada
i la Porta de l’Infern
Diumenge 20, a les 20 h (Tabalada)
i 20.15 h (La Porta de l’Infern)
Via Laietana - pl. d’Antoni Maura

Quina és la banda sonora de l’Infern? Doncs el so
dels tabals que podreu escoltar com a pas previ
al Correfoc de la Mercè. Puntualment, els guanyadors del concurs de la Tabalada, que enguany
han estat els Tabalers del Poble-sec, faran sonar
amb tota la força els seus instruments. Prepareu-vos perquè, quan s’hagin encès els ceptrots,
forques i estendards de les colles (la ceptrotada) s’obriran les Portes de l’Infern i de seguida
començaran a creuar-les bèsties de foc, diables
i tota mena de criatures infernals que imposaran
la seva llei i ompliran els carrers de Barcelona de
foc i espurnes.

Correfoc de la Mercè
Diumenge 20, a les 20.30 h
Recorregut: pl. d’Antoni Maura, Via Laietana
i pl. d’Antonio López

Una visita a l’Infern no està tan malament si només
dura, com el Correfoc de la Mercè, unes horetes i si en lloc de càstigs i turments, llàgrimes i
penes, us trobeu crits d’alegria, rialles i corredisses. Molts barcelonins esperen amb impaciència
un dels moments més intensos i espectaculars
de la festa major de Barcelona, un Correfoc que
va néixer el 1979 però que sembla que s’hagi fet
des de l’inici dels temps. Mantenint la precaució
i aplicant amb rigor els consells de seguretat que
us donaran, podeu viure una experiència hipnòtica i
fascinadora que us submergirà en el so eixordador
dels tabals, l’olor de la pólvora i un mar d’espurnes. La festa és hereva de celebracions populars
com el ball de diablons que se celebrava, entre
els segles XIV i XIX, durant el Corpus Christi però,
al marge dels seus orígens, la posada al dia a la
qual aquesta tradició va ser sotmesa amb els primers ajuntaments democràtics va ser tot un èxit.
I és que la fórmula del Correfoc va néixer a Barcelona però ja s’ha estès per tot Catalunya. La
festa del foc us espera, viviu-la amb precaució.

Xambanga de gegants
Dimecres 23, a les 21 h
Recorregut: Drassanes, La Rambla,
Ferran i pl. de Sant Jaume

El 23 de setembre, el dia abans de la festa de la
Mercè, se celebra la Xambanga. Originàriament,
era només una sortida tècnica dels gegants, que
s’adreçaven cap a la Casa Gran per fer-hi nit.
Algú, però, va decidir fer la passejada més divertida i, així, gegants i geganters es van començar
a difressar. Això és una desfilada de gegants o un
Carnestoltes? Doncs una mica de tot... Quina és
la disfressa més original? Veniu i jutgeu...

Mostra de cançons
de taverna i d’havaneres
Dimecres 23, a les 21 h
Pl. de la Mercè

La cantada d’havaneres torna a la plaça de
la Mercè, on podrem escoltar el Grup Bergantí
(21 h) un grup de Malgrat de Mar nascut el 1982
i amb més de trenta anys d’experiència. Després,
serà el moment d’escoltar Els cremats (22.30 h),
un grup jove nascut el 1996 a Palafrugell al voltant
de la música de taverna i les havaneres que sempre
busca nous registres i maneres diferents de fer,
d’aquí que se’ls conegui com els enfants terribles
d’aquest estil. La música popular és el seu camp,
però s’acosten més que d’altres grups similars a
les sonoritats pop-folk. La vetllada s’acabarà amb
els Arjau (24 h), una altra banda de Palafrugell
que evoca els tercets de Calella de Palafrugell.

Concert de carilló:
A ritme de rag
Dimecres 23, a les 21 h
Pl. de Sant Jaume

La carillonista Anna Maria Reverté es disposa a
fer ressonar pels carrers i places del Casc Antic
un repertori que enguany anirà A ritme de rag, un
gènere sincopat que va ser famós entre finals del
s. XIX i principi del s. XX. Sonaran temes com ara
Bohemia, de Joseph-Francis Lamb, o Pleasant
Moments, Elite Syncopations, Weeping Willow
o Easy Winners, de Scott Joplin.

Matí de Festa Major
Matinades de grallers
Dijous 24, a les 8 h
Recorregut: pl. de la Mercè, Ample,
Regomir, Ciutat, pl. de Sant Jaume, Bisbe,
baixada de Santa Eulàlia, Banys Nous,
Ave Maria, pl. de Sant Josep Oriol, pl. del Pi,
Cecs de la Boqueria, Boqueria, Banys Nous,
Ferran i pl. de Sant Jaume

Si viviu al barri Gòtic ja sabeu que, el dia de la
patrona, toca saltar del llit amb el so de la tradició.
I és que els grallers faran un recorregut pels carrers del centre de Barcelona recordant a tothom
que és el dia de la Mercè i que no ens podem
perdre ni un minut de la festa. Esmorzeu fort, que
us espera un dia carregat d’emocions. D’entrada,
podeu seguir els grallers en el seu itinerari entre
la plaça de la Mercè i la plaça de Sant Jaume. Les
gralles us trauran la son de les orelles!

Galejada trabucaire
Dijous 24, a les 9.45 h
Recorregut de la galejada trabucaire: Portal de
l’Àngel, Arcs, pl. Nova, av. de la Catedral,
pl. Nova, Bisbe, pl. de Sant Jaume

Els trabucaires barcelonins comencen el dia amb
una ofrena floral a la patrona (8.15 h, a la plaça
de la Mercè) però després, seguint l’exemple dels
grallers, emprendran una galejada des de l’avinguda del Portal de l’Àngel. Els sentireu disparar
les seves armes, recordant els bandolers d’altres
temps. Els organitzadors adverteixen les persones amb problemes d’orelles o amb una especial
sensibilitat auditiva (sobretot la gent gran i els
infants), que adoptin mesures de precaució en
els actes en els quals participin els trabucaires.

Matí gegant: XXII
Mostra de Balls
de Gegants i Passada
de nans i gegants
Dijous 24, a les 11 h
Pl. de Sant Jaume
Recorregut de la Passada de nans i gegants:
pl. de Sant Jaume, Ferran, la Rambla,
Cardenal Casañas, Pi, Portaferrissa, Cucurulla,
Portal de l’Àngel, Santa Anna, la Rambla,
Tallers i pl. de Castella

Els gegants que han fet nit a la Casa Gran van
sortir de festa ahir a la nit durant la Xambanga,
però encara així, tots i totes estaran preparats,
puntuals com un rellotge, en el moment en què
arrenqui el Matí gegant, una cita que fascina el
públic familiar i que, després de la plantada inicial, continua amb la interpretació dels balls de les
diferents parelles de gegants i gegantons. Quan
els haureu vist ballar, serà el moment d’anar amb
ells a fer un tomb pel barri.

Seguici de la Mercè
Dijous 24, a les 12 h
Recorregut: pl. de la Mercè, Ample, Regomir,
Ciutat, (tres colles de castellers recorren
el carrer dels Templers i la placeta de Sant
Miquel) i plaça de Sant Jaume

Les colles de Castellers faran els seus pilars d’honor i, tot seguit, s’iniciarà el Seguici de la Mercè,
que s’adreçarà des de la plaça de la Mercè cap a
la plaça de Sant Jaume. El formen la Banda Municipal i les figures del Seguici Popular de Barcelona: els Capgrossos Macers, els Gegants de la
Ciutat, els Cavallets Cotoners, l’Àliga de la Ciutat, el Lleó, la Mulassa, el Bou, el Drac, la Víbria,
la Tarasca i els Gegants del Pi i de Santa Maria
del Mar. Els castellers tancaran la comitiva en el
seu camí cap a la Casa de la Ciutat.

Ball de Bastons
del Seguici de Barcelona
Dijous 24, a les 12 h
Pl. de Sant Jaume

Per primer cop, la Colla del Ball de Bastons del
Seguici de Barcelona farà la seva exhibició per
la Mercè. És tota una novetat a la Festa Major, ja
que la Colla, formada per integrants de diverses
colles bastoneres de la ciutat, es va estrenar al
febrer per les festes de Santa Eulàlia.

Balls de l’Àliga i dels
Gegants de la Ciutat
Dijous 24, a les 12.15 h
Pl. de Sant Jaume

Guardeu silenci perquè, ara sí, ha arribat el moment
més solemne de la festa, aquell en què alguns dels
principals integrants de l’imaginari festiu barceloní, l’Àliga i els Gegants de la Ciutat, interpreten
els seus balls protocol·laris. I no ballen al so de
qualsevol música, sinó al ritme que els marca la
principal formació musical de la ciutat: la Banda
Municipal. Cent per cent Barcelona.

Diada castellera
de les colles locals
Dijous 24, a les 12.30 h
Pl. de Sant Jaume

Quan l’Àliga i els Gegants de la Ciutat hagin interpretat les seves danses, el protagonisme recaurà
en els castellers barcelonins, que celebren la seva
festa més íntima. I és que si el diumenge 20 els
castellers barcelonins acollien els seus convidats, aquest cop són les colles de la ciutat les
que ens demostraran el seu nivell excel·lent: veureu en acció els castellers de Barcelona, Sants,
la Vila de Gràcia, el Poble-sec, Sagrada Família
i la Colla Jove de Barcelona. Aneu a animar-los i
us ho passareu d’allò més bé.

Cavalcada de la Mercè:
La llum de la Mercè
Dijous 24, a les 18 h
Recorregut: Pelai, pl. de Catalunya, la Rambla,
Ferran i pl. de Sant Jaume

Veniu... i balleu! I és que enguany la Cavalcada
de la Mercè serà molt moguda i molt internacional i, a més, tindrà tots els colors de l’espectre
lumínic. La Mercè 2015 s’obre al món i el món ha
vingut a participar-hi. I és que si habitualment la
Cavalcada ja és un moment de protagonisme per
a les associacions de cultura popular, enguany
s’afegiran a la festa els artistes dels quatre racons
de món que són a Barcelona per tal de participar en les Jornades Internacionals Folklòriques
d’Adifolk. I si deixem que la Cavalcada s’amari
de danses estonianes, croates o de l’Índia? Veniu
a veure què passa quan els gegants, principals
amfitrions d’aquesta festa en moviment, conviden
amics de tot el planeta. La cavalcada s’acabarà
a la plaça de Sant Jaume on hi haurà la cloenda
de la 43a edició de les Jornades Internacionals
Folklòriques. Podreu veure tots els grups que
participen a la festa oferint una mostra dels seus
balls tradicionals.

Concert Coral
Dijous 24, a les 19 h
Pl. del Rei

Els cantaires de la Federació Catalana d’Entitats
Corals omplen un any més la plaça del Rei amb
les seves veus per oferir-nos una mostra de la
tasca cultural que fan les prop de 450 entitats
associades a aquest organisme. Cada coral manté
unes activitats i una agenda pròpies, però això sí,
tenen un repertori comú, part del qual acostuma
a sonar durant la festa. Aviat ens tocarà acomiadar-nos de la Mercè i ja se sap que les penes,
amb música, no ho són tant.

Toc a plegar
Dijous 24, a les 20 h
Recorregut: pl. de Sant Jaume, Bisbe, pl. Nova,
Boters, pl. de Cucurulla, Pi, pl. de Sant Josep
Oriol, pl. del Pi, Cardenal Casañas, La Rambla
i Palau de la Virreina

Fins i tot la festa més llarga dels últims anys s’havia d’acabar un moment o altre, així que dieu adéu
a l’Àliga, als Cavallets Cotoners, a la Tarasca i
als diables... com a mínim, fins a la propera festa
popular. Alguns d’aquests personatges de l’imaginari festiu ja s’han retirat a descansar discretament, però per donar per acabada la festa, sempre
podeu acomiadar els Gegants de la Ciutat i acompanyar-los en el seu recorregut entre la plaça de
Sant Jaume i el Palau de la Virreina, a La Rambla, on us tenen preparada una última sorpresa:
la Contradansa dels Gegants de la Ciutat, que
marcarà la fi de la Mercè 2015.

Ballada de sardanes
Dijous 24, a les 18.15 h
Plaça de la Mercè

La cobla Marinada s’encarrega de posar música
a l’última ballada de sardanes de la festa, protagonitzada pels sardanistes de l’Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona.

Concert de la Cobla Sant
Jordi Ciutat de Barcelona
Dijous 24, a les 21 h
Basílica de la Mercè (pl. de la Mercè)

Potser els Gegants de la Ciutat ja se n’han anat a
dormir, però vosaltres encara podeu gaudir d’un
últim moment de festa en forma d’un concert per
a cobla que se celebra a la Basílica de la Mercè.
No us ho perdeu si us agrada la música de cobla,
perquè toca la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, una formació versàtil i sorprenent que no
té por d’experimentar amb artistes de tota mena
però que també domina a la perfecció els sons
més tradicionals del repertori de la cobla.

La Mercè del foc
La festa mediterrània necessita foc, llum i olor de pólvora, d’aquí que la Mercè
arrenqui amb dues jornades dedicades a mostrar-nos grans espectacles pirotècnics
sobre el cel de la platja de la Barceloneta i acabi amb un Piromusical que és un dels
moments més esperats de la festa. Veniu a gaudir de la festa del foc i veureu com el
cel de Barcelona es pinta de colors.

XVIII Festival Pirotècnic
Internacional

Les nits més màgiques de la Mercè es vesteixen de llum i de pólvora. Veniu a la platja de la
Barceloneta i alceu la vista al cel, no per veure
els estels sinó per gaudir de l’espectacle del foc
que us han preparat dues empreses pirotècniques de prestigi.

Pirotècnica Jordà
(Illes Balears)

Divendres 18, a les 22 h
Platja de la Barceloneta
Espigó del Gas
Amb més de 70 anys d’història, aquesta empresa
mallorquina ha treballat en cinema, espectacles
diversos i rodatges televisius. La seva especialitat, però, són els espectacles de focs com els
que veureu divendres, que acostumen a arrencar
sempre de la mateixa manera: amb tres palmeres
de foc que són la marca de fàbrica de la casa.

Fuegos Júpiter
(Buenos Aires)

Dissabte 19, a les 22 h
Platja de la Barceloneta
Espigó del Gas
L’últim en tecnologia i un grup d’experts en pirotècnia que dominen la tècnica dels focs artificials
i que, a més, hi apliquen la màxima creativitat. Amb
aquests elements, Fuegos Júpiter s’ha fet un nom
a tot Sud-Amèrica, però també a moltes ciutats
europees i americanes (de Canes o Ginebra a
Mont-real) on ha creat els seus espectacles de
foc. Gràcies a la col·laboració amb músics i dissenyadors aconsegueixen grans xous multidisciplinaris on es fonen talents per tal de meravellar
els espectadors.

Piromusical de la Mercè
Dia 24, a les 22 h
Av. de la Reina Maria Cristina

El Piromusical de la Mercè cedeix enguany el
protagonisme exclusiu al foc, la llum i la música.
I és que la conjunció d’unes melodies d’alt valor
emotiu, populars i variades, amb uns focs espectaculars que omplen de llum i colors el cel nocturn és una fórmula infal·lible per robar-nos el cor.
Pirotècnia Igual s’encarregarà de competir amb
els estels en el comiat de la festa, adaptant les
explosions dels seus focs artificials a la banda

sonora d’enguany, preparada per Jordi Bonet
i Marçal Cruz, d’Oído. Escoltareu des de temes
coneguts de pop català a moments més rítmics
a base de jazz i electroswing, però també rumba,
les cançons d’un dels cantants catalans més estimats i fins i tot obertures i simfonies clàssiques
que presagien moments de màgia i espectacularitat. Gaudiu d’una cita amb el foc i la música
i digueu adéu a la Mercè... fins l’any que ve.

El parc de la Ciutadella

Un parc amb
doble vida
De dia o de nit. Podeu venir al parc de la Ciutadella i gaudir de la festa de la patrona
sota el sol o a la llum de la lluna, vosaltres trieu. I és que aquest parc té doble vida,
i no només segons l’hora del dia. A la Ciutadella, una de les seus destacades del
festival Mercè Arts de Carrer (MAC Festival), gaudirem d’una festa major que s’obre
als cinc continents però que, alhora, ens convida a projectar una mirada sobre
els centres de creació i les escoles professionals de la ciutat, els espais on l’art
i l’espectacle es refugien, creixen i maduren durant l’any.

La Ciutadella de dia

La Mercè dels
cinc continents
Barcelona és una gran ciutat amb vocació internacional, molta curiositat pel que passa
fora i moltes ganes de ser descoberta pel món sencer. Per això la Mercè d’enguany
connecta amb els cinc continents convidant artistes dels països més diversos però
mostrant també el talent dels molts artistes que viuen i treballen a la ciutat.

ESPAI CASCADA

Avión Navecultural
(Osca)
Proyecto Trashumante
Del divendres 18 al dijous 24

Què hi fa un avió de veritat al parc de la Ciutadella? És un DC9 que l’escultor Eduardo Cajal ha
transformat en una obra d’art, una mena d’escultura gegantina que, a més, és un espai itinerant que
acull activitats allà on va. La Mercè d’enguany connecta amb el món i quin símbol pot expressar millor
aquesta connexió que un avió? Veniu a la Glorieta
i podreu conèixer la història d’aquest projecte en
una exposició interessantíssima que us ho explica
tot sobre els seus orígens i realització.
Per a visites accessibles, consulteu el web
www.barcelona.cat/merce

PlayMID

(Catalunya)
Porta estel·lar
Del divendres 18 al dijous 24

VISUAL

*

PER
A TOTS

Santi Vilanova i Àlex Posada, de PlayMID, ocupen
l’interior del gran DC9 que teniu aparcat a la plaça
de la Cascada i l’omplen de lluminàries, unes tires de
LED RGB que permeten controlar de manera individual cada píxel. Així, i amb l’ajuda d’un software de
gran sofisticació, aconsegueixen crear seqüències
audiovisuals que produeixen la sensació de perspectiva i de moviment. Un sistema d’àudio multicanal
contribuirà a crear una atmosfera immersiva. Anem
de veritat cap a l’espai exterior o només és efecte
de l’habilitat d’aquests reis de la llum i el so? Veniu
a viure cinc minuts realment intensos.

Tripulació

(Catalunya)
MAC Airlines
Del dissabte 19 al dijous 24

La companyia Ponten Pie, dirigida per Sergi Ots,
sempre explora formes poc convencionals de
representació i busca implicar els espectadors
en les seves propostes. Els seus personatges
són ideals per ajudar-vos a entretenir l’espera si
en algun espai us toca fer cua. Ja veureu que ells
us arrencaran un somriure (o dos).

Wandering Orquestra
(Catalunya)
Wandering Orquestra
Dies 19, 20 i 24

ITINERANT

*

PER
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Vesteixen de negre i tenen un aspecte tan sinistre que sembla que vagin a un funeral, però de fet
són una orquestra que acaba d’arribar a la ciutat
carregant els seus instruments antics i amb una
maleta plena de partitures de Mozart i Beethoven.
Algú sap on han d’anar? Amb qui han de parlar
per preparar la seva actuació magistral? Però
ningú no sap res de res, segurament perquè s’han
equivocat... de ciutat. Humor, música i participació en una proposta artística itinerant que trobareu en diferents punts del parc i que aplega un
seguit d’artistes de carrer (encapçalats per Sergi
Estebanell i per Adrian Schvarzstein) amb molta
experiència i més talent.

Efímer
(Catalunya)
Lo Carrofil
Dies 19 i 20

+2

Encara no coneixeu el matrimoni Carrofil? Potser
és que tenen un ofici tan estrambòtic que no heu
coincidit mai. I és que ells es dediquen... a crear
éssers fantàstics. Si els veniu a conèixer no només
podreu fer amistat amb els seus dracs, sinó també
pujar-hi i controlar-los. No, no cal que patiu que
ni us cremaran ni us mossegaran, com a molt us
faran passar una bona estona. És la creació d’una
companyia de Tàrrega que ha portat per tot el món
el talent català per a les arts de carrer. Estigueu
al cas, que trobareu més mostres del seu talent
a tocar del Museu de Geologia.

Cúpula Full Dome
Del divendres 18 al dijous 24

Encara no heu viscut mai una experiència audiovisual immersiva?
Doncs us esperen en una cúpula única en el seu gènere. La màgia
de les projeccions audiovisuals us permetrà gaudir de quatre
propostes de signe divers però igualment estimulants,
a cavall entre Catalunya, Mont-real i Buenos Aires.

Societé des Arts Technologiques
(Mont-real)

El col·lectiu Eyesberg va aprendre les seves tècniques durant una estada a la Société des Arts
Technologiques (SAT) de Mont-real, especialistes
en realitat immersiva. Voleu veure com treballen
els mestres? Doncs des de Mont-real arriba una
proposta que no us heu de perdre!

Eyesberg Studio

(Catalunya)
L’habitació dels somnis

VISUAL

+2

Una comunitat d’artistes amb una extraordinària creativitat s’instal·la durant la Mercè al parc
de la Ciutadella amb el Dome, una carpa única
que s’acaben de fer construir i que té, a dins, tot
un món. De dia, aquí podreu veure una aventura
ideal per als públics més joves, que viatjaran fins
a una illa suspesa entre els estels. Tecnologia per
a tots els públics.

*

PER

A TOTS
VISUAL
Synapse
I, al vespre, els espectadors adults trobaran especialment interessant Synapse, un muntatge amb
música en directe de Pol Marquès i David Ros
dirigit per Martín Ampuero que simula una batalla entre el bé i el mal... dins d’un cervell humà.

Tango 360

(Buenos Aires)

VISUAL

*
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Voleu venir a Buenos Aires? No, no cal que feu
la maleta, només que entreu a la cúpula que hem
instal·lat al parc de la Ciutadella i veieu la projecció immersiva d’un film sobre la capital argentina
que, a més, té música del grup de tango-jazz
Escalandrum. Passió, tango i ciutat.

Mònica Lucchetti
i Sergi Ots
(Catalunya)

Saludeu la Mònica i en Sergi, dos actors amb
molt de talent que fan de presentadors de les
activitats que hi haurà al parc. Seran el fil conductor entre els diferents números i presentaran
les actuacions. Us esperen!

Thomas Noone Dance
i Conservatori
Professional de Dansa
de l’Institut del Teatre
(Catalunya)
Origen
Del dissabte 19 al dijous 24

DANSA

*
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Al voltant de l’avió, s’ha programat una proposta
de dansa sota la direcció del coreògraf i ballarí
Thomas Noone i els estudiants del Conservatori
Professional de Dansa de l’Institut del Teatre. Ell
és un creador format a Londres que va arribar a
Barcelona el 2001. L’acompanyen els ballarins
de la seva companyia, però també un nodrit grup
d’estudiants de dansa que ens parlen de la feina
que realitzen durant tot l’any a l’Institut del Teatre. El resultat és un espectacle dinàmic i energètic, amb prop d’una vintena de ballarins, i amb
música del compositor Jim Pinchen.

La Central del Circ
(Catalunya)
Interval
Del dilluns 21 al dijous 24

CIRC

*
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Potser els heu vist al Castell de Montjuïc, on
també trobareu aquest espectacle creat en un
dels grans centres de creació del circ barceloní.
Ania Buraczynska, Asier Garnatxo, Frana i Celso
i Marta Camuffi mostren les seves habilitats dirigits per Roberto Magro. Cada artista s’ha buscat un músic de carrer que serà el seu partenaire,
de manera que dues ànimes artístiques s’ajunten
per donar vida a una dansa de cossos i objectes
amb música en viu.

ESPAI MUSEUS

Tombs Creatius

(Catalunya)
El viatge
Del divendres 18 al dijous 24

+18

Un creador que treballa amb les emocions ens
proposa un viatge íntim que pren la forma d’un
espectacle potent i fascinador. Atenció, perquè
aquest no és un espectacle familiar, sinó que
s’adreça específicament al públic adult.

Efímer

(Catalunya)
La gran tempesta
Del divendres 18 al dijous 24

*
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Heu vist mai aquelles boles plenes de líquid dins
les quals hi ha reproduït un paisatge en miniatura
que s’omple de neu en agitar-les? Doncs us sentireu com si fóssiu dins d’un d’aquests artefactes quan entreu a la bola gegant dels Efímer. És
una gran cúpula de vuit metres de diàmetre i cinc
metres d’alçada dins la qual està a punt de desfermar-se una tempesta de gran intensitat. Però
no és una tempesta normal i corrent, no, perquè
en lloc d’aigua i pedra, de llamps i trons, a dins
us enfrontareu a una pluja descontrolada de...
confeti de colors.

Jocs ambulants
(Catalunya)
Zinematik
Dies 19, 20 i 24

JOCS

*
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Una exposició interactiva de màquines i aparells que al llarg de la història van ser inventats
per intentar reproduir i conservar en imatges el
món que ens envolta. Anteriors a la fotografia i
el cinema, objectes com la càmera fosca o el
mutoscope, que semblen sortits de l’equipatge
d’un mag. En les mans de Jocs ambulants, s’han
convertit en jocs per divertir la canalla que s’inspiren en invents científics d’altres temps. Ja veureu com aquesta vintena de peces fascinen els
menuts... però també els adults!

DOS MONS. ESCENARI
BUENOS AIRES — BARCELONA

Leandre

(Catalunya)
Iceberg
Del dissabte 19 al dijous 24

CIRC

*
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Són pallassos, cavernícoles o potser nàufrags?
Un home i una dona són els únics habitants d’una
gran illa de gel a la deriva, una imatge de la soledat i del buit que ells omplen parlant, malgrat no
conèixer el llenguatge. Un dels artistes de carrer
que millor dominen la poesia escènica ens ofereix un espectacle ple d’humor que vol ser una
oda a la felicitat, l’optimisme i la bellesa. Veniu a
un viatge que sembla fred però que és tan càlid
com les mil emocions que desperta. Amb Leandre Ribera i Mireia Miracle.

Nous coreògrafs
de l’IT
(Catalunya)
Dies 19, 20 i 24

DANSA

*
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Els estudiants de coreografia i interpretació del
Conservatori Superior de Dansa de l’Institut
del Teatre ens ofereixen una mostra de la diversitat coreogràfica que hi ha a la base dels ensenyaments del centre. Veniu i veureu les peces Breat’s
Dream Of Gear, de Zaida Torrego interpretada per
Albert Bassas; Memo, de Paloma Muñoz, interpretada per Wilson Baptista i Paloma Muñoz,
i Amèlia, creada i interpretada per Jesús Benzal i
Ole Kristian Tangen.

Pista Tango

(Buenos Aires)
Dies 19, 20, 21, 22 i 24

CIRC

DANSA

MÚSICA

PER
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*

Uns artistes de gran nivell tècnic, fabulosos intèrprets que ballen, fan equilibris i practiquen acrobàcies. Els veureu en un espectacle que combina
l’aroma del tango i el gust del circ. Veieu-los actuar
i quedeu-vos meravellats o bé deixeu que us ensenyin alguns dels rudiments del tango, perquè ells
són artistes generosos amb ganes de compartir
els seus coneixements!

BCN City Ballet project
(Catalunya)
La Mala
Dies 19, 20 i 23

DANSA

*
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Al Certamen Internacional de Dansa Ciutat de Barcelona participen ballarins d’elit de tot el món i de
disciplines diverses. A la Mercè, podrem gaudir
d’un espectacle amb els guanyadors del 2015,
que aquest cop, té la vista posada en Argentina,
d’on vénen cinc dels vuit artistes que veureu en
escena. Interpretaran La Mala, una coreografia
sobre músiques de Gothan Project i Cecilia Rossetto, entre d’altres. Signa la peça Ramon Oller,
tot un mestre de l’escena catalana de la dansa
contemporània.

Lali Ayguadé

(Catalunya)
Incógnito
Del divendres 18 al dijous 24

DANSA

*
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No pregunteu sobre la trajectòria d’Eulàlia Ayguadé
si no voleu que us esmentin una llista de grans
mestres de la dansa contemporània: des d’Anne
Teresa de Keersmarker, a l’escola de la qual va
estudiar, a Akram Khan, per esmentar-ne només
alguns. Amb Nicolás Ricchini, interpreta una coreografia i que investiga sobre l’ésser humà considerat com un sistema complex que sovint s’enfronta
a unes emocions amb les quals xoca. Alguns dies
Lali Ayguadé s’alterna amb una altra ballarina:
Inés Massoni.

Los Moñekos
(Catalunya)
Ka-Yi-Ha
Dies 21 i 22
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Teatre físic i moviment són la base de la proposta
d’aquesta parella d’artistes que alteren la realitat
que els envolta sempre a la recerca de l’humor i
l’absurd. Un dia se’n van anar a una granja i, entre
cavalls i piles d’alfals, van començar a imaginar
com seria el salvatge Oest... després d’haver
passat per la seva imaginació delirant. Aquesta
Mercè, veureu el resultat al parc de la Ciutadella,
on pensen representar un espectacle fet d’humor,
de dansa, de paraules i de cactus, alcohol, fletxes
i pistoles. Això és... el Far West Moñekil!

ESCENARI URBÀ

Rudy Alvarado
(Barcelona)

Brodas Bros
(Catalunya)

DANSA
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La companyia que va portar les noves danses
urbanes als escenaris va néixer el 2009 amb els
germans Pol i Lluc Fruitós, però de seguida va
incorporar les també germanes Clara i Berta Pons,
entre d’altres membres d’una companyia jove i amb
futur. Al carrer o en un teatre, sempre combinen
una tècnica de ball acuradíssima i unes habilitats
excepcionals amb un missatge interessant. Han
portat els seus espectacles per mig món i, ara,
s’encarreguen de dinamitzar l’Escenari Urbà de
la Mercè amb l’ajuda d’uns artistes espectaculars que l’ompliran de hip-hop, looking, break i
tota mena de noves danses urbanes.

Veniu a veure com l’artista plàstic Rudy Alvarado
pinta els escenaris de la Ciutadella i, a més de
crear una escenografia ideal per als espectacles
de l’Escenari Urbà, ens ofereix una mostra del
seu talent... graffiti en viu i en directe!

Battles

Dies 19, 20 i 24
Qui s’atreveix a anar una mica més enllà? Qui farà
l’acrobàcia més complicada? Us ho preguntareu
durant les batalles o Battles que veureu en aquest
escenari, una proposta imprescindible en un espai
dedicat a les danses urbanes durant la qual els
artistes competiran de manera sana i amistosa
per veure qui es posa el públic a la butxaca. No
hi falteu que serà emocionant!

Art Move Concept
(França)
Nibiru
Dies 18, 19 i 20
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Una companyia francesa, encapçalada per Mehdi
Ouacheck i Soria Rem, ens presenta el seu nou
espectacle, un muntatge coproduït pel Centre
Chorégraphique National de La Rochelle, tota
una referència en l’escena del hip hop del país
veí. Set ballarins trencaran els límits del hip hop
ballant un estil desenvolupat per Mehdi i Soria que
es coneix amb el nom d’abstract dance.

Compañía de Danza
Aérea Brenda Angiel
(Buenos Aires)
Och8 + Condición aérea
Del divendres 18 al dijous 24
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Tango i dansa moderna... interpretats a uns quants
metres del terra. Ho fa una companyia que ha creat
un nou llenguatge coreogràfic en el medi aeri. I és
que els intèrprets d’aquesta troupe ballen sobre
el terra, contra la paret o mentre floten a l’aire...
De dia, veureu les peces Och8, on Brenda Angiel
i els seus artistes reinventen el tango posant-lo a
volar i, al vespre, Condición aérea, un espectacle
amb música, dansa i efectes visuals. Una mirada
nova sobre el tango.

HOP Mercè 2015
(Catalunya)
Dijous 24
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Joves creadors de l’escena més nova de les
danses urbanes mostren els seus projectes més
recents en un xou conduït per Guille Vidal. Aquest
mestre de cerimònies ens anirà explicant en quin
moment es troben les creacions que veurem i on
s’han inspirat els seus autors. Veureu la Cia Roots,
amb la proposta Po; la Cia Legacy N3D, que ens
mostrarà fragments de Show Elegance i Show
Star Wars; els Iron Skulls, amb el solo de Diego
Garrido Abril El guerrer sap que després de cada
enfrontament mai tornarà a ser el mateix; el solo
d’Adrián Vega Una espurna trenca el fred; la Cia
Funktioni amb wla seva The Charming Store i,
finalment, el beatbox de Nose i Tamara.

Diversos artistes
International Hip hop
Del dissabte 19 al dijous 24
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En aquesta proposta no trobareu ni plomes ni
lluentons però això, encara que no us ho sembli,
és un cabaret, un cabaret contemporani fet de
números breus d’estils diversos que van del house
al hip hop contemporani. El presenta un artista
amb molt de carisma, en Yuk, que us conduirà
pels diversos números amb música en directe
fins a arribar a una jam final improvisada entre
músics i ballarins. Aquí coneixereu uns artistes
interessantíssims!

Azaria
(França)

Un col·lectiu femení d’origen africà, sempre a la
recerca de noves maneres d’expressar-se mitjançant el hip hop. Deixeu-vos seduir pels seus
moviments estrambòtics i que semblen lligar l’esperit africà amb les danses urbanes més noves.

S3

(França)

Aquest grup sorprenent és capaç de barrejar
la dansa, el bàsquet i el futbol! Veureu com les
pilotes són uns bons aliats a l’hora de crear un
espectacle de dansa amb molt de ritme!

Kinetic Art Crew
(Japó)

Arriben a la Mercè gràcies a la col·laboració de
Casa Àsia. I els ho agraireu, perquè aquesta companyia japonesa que ha passat pel Cirque su Soleil
amb la seva combinació de break dance i ioga té
una extraordinària habilitat per al contorsionisme.

Robot Boys
(Finlàndia)

Els dos nois finlandesos que veieu sobre l’escenari, són àngels o diables? Meitat i meitat, ja ho
veureu, però de tècnica i talent no els en falten...
Veient-los ballar dubtareu de si són humans o si
tenen ànima de metall...

ESPAI PARLAMENT
Aquest espai us recordarà un antic parc
d’atraccions d’esperit vintage, un recinte
que fascinarà nens i adults presidit per
les màquines fabuloses dels Antigua
& Barbuda. No podeu deixar de venir!

El retrete de Dorian Gray
(Galícia)
Ne me quitte pas
i Diorama animado
Del divendres 18 al dijous 24
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Si no els heu vist en alguna ocasió anterior (van
passar per la Mercè 2010, per exemple) potser
us han parlat sobre aquesta companyia fascinadora que utilitza els materials més humils per crear
uns espectacles que potser són de petit format
però són grans troballes de les arts de carrer.
Aquesta Mercè podreu tornar a veure un dels
seus clàssics, Ne me quitte pas, fabulosa interpretació d’un mestre de la chanson française fet
amb uns simples globus. Després, veureu una de
les seves creacions més noves, Diorama animado,
que torna a portar a la vida homes i dones que
van viure fa més d’un segle gràcies a un espectacle de titelles en dues dimensions.

Alex Barti

(Macedònia)
Mr. Barti
Del dissabte 19 al dijous 24
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Tocar el piano, cantar Strangers in the night seduint
tota la concurrència amb la seva veu i la seva presència escènica, interpretar una peça de flamenc...
Pocs artistes trobareu que siguin tan complets
com Alex Barti o, més ben dit, el titella de fils que
fa anar amb una mestria i un sentit de l’humor
absolutament excepcionals. L’artista, de fet, es
diu Alex Mihajlovski i el seu titella és Barti, però
totes dues personalitats es fonen en una de sola
en el món de l’art. I és que aquest titella no és
qualsevol cosa, sinó una peça creada pel mateix
Mihajlovski en un intent de renovar i recuperar
l’herència titellaire europea. Veniu a veure els
espectacles divertidíssims d’aquest creador que
s’inspira en el teatre de la pantomima. Senyores
i senyors, benvinguts a l’Alex Barti xou!

Antigua & Barbuda
(Catalunya)
Del dissabte 19 al dijous 24
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Benvinguts a l’Espai Parlament, una mena de petit
parc d’atraccions dins la Ciutadella on trobareu
titelles divertidíssims i una fira singular que va a
càrrec dels integrants d’Antigua & Barbuda. És
una companyia nascuda el 2002 per crear escenografies i efectes teatrals que ha acabat fent
també uns muntatges i unes performances d’animació que són un prodigi de fantasia mecànica.
A cavall entre el teatre, el circ i la creació artística, les seves atraccions de fira i els seus éssers
singulars són tot un descobriment. A la Mercè,
veureu una tria de les seves màquines més espectaculars i divertides, incloent-hi algunes peces de
nova creació en les quals les bicicletes tenen un
paper destacat.

La Ciutadella de nit

La ciutat de la llum
i del talent
Propostes amb la llum i les noves tecnologies com a protagonistes, creadors
avantguardistes i tones i tones de talent. Tot ho trobareu al parc de la Ciutadella
quan se’n vagi el sol. A la nit, a la Ciutadella trobareu els espectacles sobre els quals
us parlem a continuació, però també molts altres que es fan durant el dia i que, en
fer-se fosc, tenen una segona oportunitat. No us perdeu els artistes barcelonins
presents al recinte, perquè representen el riquíssim teixit artístic de la ciutat.

ESPAI MUSEUS

Franc Aleu / Joan Bofill
(Catalunya)
Narcissus
Del divendres 18 al dijous 24
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Com seria Narcís avui dia? Segurament un addicte
a les selfies. Deixem, però, que ens ho expliquin
dos creadors que dominen a la perfecció el llenguatge audiovisual. Franc Aleu i Joan Bofill ens
parlen de l’obsessió per un mateix i de l’egocentrisme, dels quals les selfies són un bon exemple.
Ens conviden a reflexionar sobre la difusió gratuïta
i inconscient que fem de la nostra imatge erigint

un gran bust de set metres d’alçada al rostre del
qual es projectarà, si ho voleu, la vostra pròpia
imatge i la de la vostra parella. I la del veí... Veniu,
divertiu-vos i reflexioneu una mica amb una obra
que té les noves tecnologies com a aliades.
Franc Aleu, Premi Nacional de Cultura de la Generalitat en la categoría audiovisual i l’artista visual
Joan Bofill signen una proposta que ja van presentar en versió reduïda amb gran èxit al festival
de tecnologia, cinema i música South By Southwest (SXSW) d’Austin, als EUA.

DOS MONS. ESCENARI
BUENOS AIRES — BARCELONA

Cia. Mar Gómez i Cia.
Tangometrópolis
(Catalunya/ Buenos Aires)
La vida es un tango
Del dissabte 19 al dijous 24
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DANSA

TEATRE

PER
A TOTS

*

Dansa contemporània, teatre, veu i bon humor
són les armes amb les quals aquests artistes us
seduiran a ritme de tango i amb la música de fons
d’un piano i un bandoneó. L’actriu Miriam Penela,
la coreògrafa i intèrpret de dansa contemporània
Mar Gómez i Claudio Hoffmann creen una proposta de dansa i teatre musical que repassa els
tòpics dels herois del tango i ens parlen, amb un
llenguatge innovador i divertit, de somnis, passions i fracassos. Amb Marcelo Mercadante (bandoneó) i Esteban Cuacci (piano).

¡Viste, qué bueno
que viniste!
Espectacle de cabaret
Del divendres 18 al dimecres 23
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A Buenos Aires, a Barcelona o a cavall
entre totes dues ciutats. Així viuen els
artistes que participen en aquest cabaret
argentí-català, coordinat per Mar Gómez.
El millor de dos mons.

Marcelo Ferrari

Carlos Pulenta, presentador
TEATRE
(Buenos Aires)
Si teniu una vetllada argentina per presentar el
millor que podeu fer és contactar amb l’actor i
presentador Marcelo Ferrari o, més ben dit, amb
el personatge que ha creat i amb el qual s’ha
fet imprescindible al seu país: Carlos Pulenta.
I és que aquesta mena de bufó contemporani a
l’argentina és capaç de ballar, fer de mestre de
cerimònies, presentar actuacions i, sobretot, fer
riure el seu públic. El circ, el mim i la pantomima
són el seu món però, especialment, l’univers del
tango, ja que té una llarga experiència presentant
trobades i campionats d’aquest ball popular. Si
us agraden el glamour, l’elegància i el bon humor,
l’heu de venir a conèixer.

Mauro Paganini
(Buenos Aires)

MÚSICA

És actor, artista plàstic i moltes coses més, entre
les quals músic. I com a tal formarà part del Cabaret Buenos Aires — Barcelona. Serà una bona
ocasió perquè descobriu un artista que va arribar a Barcelona l’any 2000. El veureu interpretant música amb instruments convencionals o
amb d’altres que s’ha construït ell mateix i que
són tota una sorpresa.

Cia ES

(Barcelona/Buenos Aires)

CIRC

Fundada per Eva Szwarcer i Emiliano Sánchez
Alessi l’any 2011, aquesta companyia treballa en
els camps del circ i de la dansa contemporània i
ha portat les seves creacions a festivals com FiraTàrrega i Trapezi. Ara estan de gira per tot Europa
amb els seus espectacles In i Igloo, dos muntatges que es recolzen en l’imaginari del gest i el
moviment, i en la poètica del circ contemporani.

Joves coreògrafs

(Barcelona/Buenos Aires)

DANSA

Els joves coreògrafs del Conservatori Superior
de Dansa de l’IT presenten les peces N.E.R.D.,
creada i interpretada per Irene Garcia, i Acompanya’m, d’Andrea Jiménez i Wilson Baptista.

Tangos de concurs
(Buenos Aires)

La competició de tango més destacada del món
és el Tango Buenos Aires Festival, que se celebra
durant el mes d’agost i que, cada any, premia les
millors parelles de ball. Poc després que s’acabi
la competició de 2015, les dues parelles guanyadores pujaran a un avió i vindran a oferir una exhibició del seu art a la Mercè, però també a impartir
clases de ball.

ESPAI CASCADA

Jordi Teixidó i Playmodes
(Catalunya)
To fly to fly
Del divendres 18 al dijous 24

Recordeu el Bust cantaire, aquella escultura de la
Ciutadella que prenia vida per efecte de la llum i
el so durant la festa de l’any passat? Doncs era
una creació de Jordi Teixidó, que enguany torna
a la Mercè signant una peça audiovisual de gran
format que no us heu de perdre de cap manera. Es
tracta d’un mapping que veureu a tocar de l’avió
del Proyecto Trashumancia i que és la nova obra
d’un artista excepcional que aplica la llum i tones
d’imaginació i de poesia a les seves creacions.
Amb ell han col·laborat Playmodes, autors d’unes
creacions futuristes espectaculars.

ESCENARI URBÀ

Xavi Estrada
(Catalunya)
Nidea
Dies 21 i 22

Us han parlat moltes vegades de la societat de
consum, d’aquesta idea falsa de felicitat que sembla que ha de donar el comprar-se tot de coses
innecessàries i acumular possessions... Si el missatge no us ha arribat, potser és que no us han
explicat les coses d’una manera prou divertida:
amb moviment, teatre d’objectes, videocreació
i molt d’humor, algunes de les armes que fa servir
Xavi Estrada en aquest muntatge que us farà riure
de valent. El veureu fent una acció quotidiana però
que ell s’encarrega d’omplir de significat: muntant un moble d’aquests que es venen per peces.

La Poderosa

(Catalunya)
Abans i després de ballar
Dies 21 i 22

DANSA
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Ball i fotografia. Són els dos elements destacats
de la performance que ens proposa un espai de
creació barceloní situat al barri del Raval i sempre interessat a explorar nous llenguatges i noves
maneres d’establir comunicació amb els espectadors. En l’acció que ens proposen per les festes
de la Mercè ens mostren els seus mecanismes
de treball en convertir els espectadors en protagonistes d’una acció tan senzilla com ballar.

Always Drinking
(Catalunya)
Gagsters
Dies 18, 19 i 23
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Rieu-vos de la màfia o, millor, amb la màfia. I és
que cinc músics i un frontman es dediquen en
aquest espectacle a satiritzar els mestres del crim
mitjançant un seguit de gags surrealistes en els
quals la música té un paper destacat. I és que
aquesta companyia fa riure, però té uns músics
de primera. Irreverència, denúncia i molta alegria
i bon humor són els ingredients d’aquest plat. Si
el tasteu, voldreu repetir. Recordeu que l’Always
Drinking també porten la seva música festiva al
recinte del Palauet Albéniz, on protagonitzen una
divertidíssima cercavila.

I Campionat de Catalunya
de Poetry Slam
Dimecres 23

Benvinguts i benvingudes a un campionat poètic
on les armes dels contendents són paraules que
prenen la forma de versos i rimes. Aquestes competicions reben el nom d’slams, i ja fa temps que
es fan periòdicament per tot Catalunya, on n’hi ha
sis de regulars. La Mercè acull la primera edició
d’un campionat que enfrontarà els dos millors participants dels poetry slams de Lleida, Girona, Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma
de Gramenet i el Baix Llobregat. Presenta la festa
Payaso Manchego, amb Dive Dibosso als plats.

ESPAI PARLAMENT

Antigua & Barbuda
(Catalunya)
B.A.R.R.A.
Del divendres 18 al dijous 24

TEATRE
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Les creacions d’Antigua & Barbuda són màgiques a la llum del dia, però a la nit es converteixen en tot un univers de sensacions. Veniu a fer
una passejada nocturna entre les màquines i artefactes singulars creats per Jordà Ferrer i els seus
i coneixereu un home que viu dins d’una bombolla
però que no renuncia a conèixer el món. Veniu a
veure B.A.R.R.A. i podreu donar-li la mà o explicar-li alguna de les vostres vivències.

Shambalá

(Buenos Aires)
Circo x 4
Del divendres 18 al dijous 24
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Quatre dels artistes de La Pista Tango, que heu vist
a la Ciutadella durant el dia, ens demostren el seu
domini de quatre tècniques de circ: l’acrobàcia,
els exercicis en alçada, l’equilibri i els malabars.
I mentre els veiem actuar, anirem descobrint els
secrets i els orígens d’alguns dels números més
coneguts de la història del circ. Aquests artistes
ens redescobriran números clàssics mentre interactuen amb un DJ que barreja en viu música portenya tradicional i els sons electrònics més nous.

Nano Circo

(Buenos Aires)
Nano Circo
Del divendres 18 al dimecres 23
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Aquesta companyia argentina combina sense
problemes la màgia, el circ i el bon humor en una
proposta que es basa en la interacció amb els
espectadors. Trobareu números d’equilibri i destresa, de manipulació d’objectes, clowns i moltes coses més, perquè en aquest circ diferent hi
ha de tot i molt divers però, això sí, sempre amb
una base de bon humor.

Teatre Nu
i Laura Guiteras
(Catalunya)
Mrs. Brownie
Dies 18, 19 i 23
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Una transgressora companyia de teatre familiar
i una actriu i cantant de primera han unit els seus
talents per crear un muntatge de teatre musical
protagonitzat per una diva de la música negra que
recorda els seus grans èxits al final dels seus dies.
Si l’una posa la seva veu i les seves capacitats
d’actriu, els altres han aportat l’estructura dramàtica i els seus coneixements en la manipulació de
titelles a un espectacle divertidíssim i d’alta qualitat musical on coincideixen el llenguatge actoral, la manipulació d’objectes, la cançó, la poesia
i l’humor. Veniu a conèixer Mrs. Brownie, la seva
cuidadora Laura i el vell pianista que interpreta
Abel Boquera en una funció que ens parla de
la cara humana dels mites. Que soni la música,
i que sigui negra!

Circ al
castell de
Montjuïc
El Castell del Circ s’omple d’espectacles que coordina Cristina Cazorla. Aneu
amb compte que aquí correu el risc de morir de riure o quedar-vos bocabadats.
Si això passa, els responsables seran els acròbates, malabaristes i pallassos
que omplen el recinte. N’hi ha de molts països, però també d’alguns dels grans
centres de creació del circ de la ciutat, perquè ja sabeu que aquesta Mercè us
convida a fer una mirada a la creació barcelonina.

Ale Risorio
(Buenos Aires)

Quan va néixer a Buenos Aires, el van batejar amb
el nom d’Alejandro Muñoz, però tothom coneix
aquest clown singular i excèntric pel seu nom
artístic, Ale Risorio. El veureu fent de mestre de
cerimònies en les activitats del Castell del Circ,
un espai que coneix bé perquè viu a Barcelona
des del 2005. Potser heu vist un dels seus espectacles més coneguts, AleGrativO, amb el qual ha
girat per mig món. Prepareu-vos a riure una bona
estona amb els seus personatges singulars.

FOSSAT DE SANTA EULÀLIA

Combinat de circ
Dissabte 19 i diumenge 20

CIRC
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Anne Morin i el Centre de les Arts
del Circ Rogelio Rivel
(Catalunya; circ)

Rogelio Rivel, un artista de circ que va acumular tota mena de premis, dóna nom a una escola
instal·lada a Nou Barris des de l’any 2000. És el
lloc on treballa Anne Morin, una ballarina de dansa
contemporània que es va deixar atrapar pel món
del circ i que ara es dedica a tasques pedagògiques. Ella s’encarrega de dirigir el Combinat de
Circ, on estrelles internacionals i una vintena de
joves estudiants del Centre de les Arts del Circ
de Rogelio Rivel ens mostraran les seves habilitats. Els joves estudiants protagonitzaran un seguit
de números de circ d’alta qualitat que introduiran
l’espectacle i que faran d’enllaç entre actuació i
actuació. Veniu, gaudiu d’un combinat amb artistes internacionals i, alhora, podreu fer una mirada
a la creació barcelonina.

Circ Pistolet

(Catalunya; equilibris amb corrons)
Quan no tocàvem de peus a terra

Us presentem dos dels integrants d’una companyia creada l’any 2008 i que ha anat creixent
i incorporant nous talents. La seva feina es basa
en els equilibris acrobàtics col·lectius, però també
en les especialitats de cada artista: des del cèrcol
aeri als diàbolos o els equilibris mà a mà. Aquí els
veureu fent equilibris amb corrons, unes peces de
fusta amb les quals fan... pura poesia en moviment!

Jimmy González

(França/Espanya; malabars amb fang)

Aquest jove malabarista format a França i Montreal ha estat capaç de crear un estil personal on,
a més de combinar amb una exquisida delicadesa
la dansa i els malabars, utilitza com a matèria primera de les seves actuacions el fang, cosa que
converteix els seus espectacles en una experiència molt poc habitual. No és casualitat que aquest
2015 s’endugués la medalla d’or del Festival Mondial du Cirque de Demain.

Wise Fools

(Finlàndia; trapezi triple)

Més difícil encara! Si compartir el trapezi amb una
altra persona ja requereix un esforç considerable
de coordinació, molta tècnica i moltes hores de
pràctica, fer-ho entre tres té encara més riscos i
dificultats, tot i que no ho sembli veient la facilitat
amb la qual evolucionen aquestes tres artistes:
Ronja Vilponen, Valpuri Kaarninen i Maria Peltola.

Felix & Flow

(Alemanya; bici acrobàtica)

Ni us imagineu les coses que es poden arribar
a fer sobre dues rodes. I aquests dos germans
alemanys, a més, les fan de dos en dos, realitzant
de manera conjunta unes acrobàcies impossibles, amb una o dues bicicletes. Sempre, en tot
cas, aconsegueixen funcionar com una única persona que, a més, sembla fondre’s en cos i ànima
amb els vehicles que fan anar amb una mestria
insuperable.

Trio Anneaux

(França/Espanya/EUA; cèrcols acrobàtics xinesos)

Una noia i dos nois, cadascun d’un país diferent,
formen aquest trio d’artistes de circ que realitzen
tota mena d’acrobàcies però que són especialistes en els cèrcols acrobàtics xinesos, una disciplina amb la qual es van endur la medalla d’or del
Festival Mondial du Cirque de Demain. Amb una
coreografia perfecta, els veureu travessar els cèrcols, mantenir-los en equilibri de manera sorprenent i crear un espectacle amb narrativa pròpia.

Circ Nacional
de Pyongyang

(Corea del Nord)
Dissabte 19 i diumenge 20

CIRC

*

PER
A TOTS

Casa Àsia i l’Institut Confuci porten a la Mercè
un tast de circ asiàtic, gràcies al qual podrem
veure en viu i en directe un grup d’artistes amb
una tècnica excepcional. Us parlem de la Companyia d’acròbates de Pyongyang, vinguts de Corea
del Nord, que protagonitzen un espectacle titulat
Baljaeju amb el qual ens meravellaran a base de
malabarismes realitzats amb els peus.

Col·lectiu La Persiana
(Catalunya)
Violeta
Dissabte 19 i diumenge 20

CIRC

MÚSICA

*

PER
A TOTS

El Col·lectiu La Persiana ha creat un espectacle
que pren la forma d’un concert cabaret protagonitzat per set acròbates. Tots estan enamorats de
la música de Venancio y los Jóvenes de Antaño,
una formació llatina integrada per cinc músics
que també estan enamorats... de les acrobàcies.
Els artistes procedeixen de ciutats de tot el món,
com ara Brussel·les, Lima, Londres o Barcelona.

The Black Blues Brothers
(Kenya; acrobàcia)
Dissabte 19
i diumenge 20

CIRC

*

PER
A TOTS

Cinc artistes procedents de les millors escoles
de circ de Nairobi, amb molta classe i una forma
física envejable, suen la samarreta en unes actuacions dinàmiques i divertides on fan equilibris
i s’ho passen tan bé com el públic que els veu.
Són acròbates d’estil americà, però es nota que
porten l’Àfrica a les venes... i també la música, que
juga un paper destacat en els seus espectacles
impressionants. Uns virtuosos de l’acrobàcia que
us penedireu de no haver vist!

BOSC

El Pájaro Carpintero

Petits conductors
Dissabte 19 i diumenge 20,
tot el dia

JOCS

+1

Hi ha algunes coses que hauríeu de saber abans
de posar-vos a circular per Barcelona... encara
que aneu a peu. La Guàrdia Urbana us n’explica
algunes en una proposta pedagògica que ajudarà
els menuts a fer front als perills de la gran ciutat!

(Catalunya)
Dissabte 19 i diumenge 20,
tot el dia

JOCS

+1

Joguines per a nens i nenes de 0 a 6 anys fetes
amb fusta natural. És el que trobareu en aquest
espai, que Àlex Rigol i els seus han omplert d’objectes pensats per estimular la imaginació dels
infants i ajudar al seu desenvolupament.

LLUNETA DE TERRA

La Central del Circ
(Catalunya)
Interval
Dissabte 19 i diumenge 20

CIRC

*

PER
A TOTS

El castell de Montjuïc ens ofereix una nova oportunitat per conèixer els grans centres de formació artística de la ciutat. En aquest cas, la nostra
mirada sobre la creació barcelonina s’atura a La
Central del Circ, l’espai de creació, investigació,
entrenament, assaig i formació continuada en arts
del circ on ha nascut aquest espectacle.
Músics i intèrprets de circ contemporani són els
protagonistes d’una proposta en la qual quatre
artistes de circ han sortit a passejar per buscar
un músic de carrer i fer-li un oferiment singular:
fer un duet amb ells per aquest espectacle. Veureu una tria de músics que han canviat els carrers
de la ciutat per la pista de circ i que acompanyen
artistes com Ania Buraczynska (pal xinès), Asier
Garnatx (malabars i manipulació d’objectes), Frana
i Celso (mà a mà) o Marta Camuffi (cable).

CAMÍ

Residual / Gurus
(Catalunya)
Residual Gurus
Dissabte 19 i diumenge 20

MÚSICA

*

PER
A TOTS

Com fer que la gent es diverteixi i, alhora, posar
en marxa les seves consciències? S’ho van preguntar els membres d’aquest col·lectiu de músics i
actors encapçalat per Adrian Schvarzstein i Ramon
Rodríguez, que van acabar construint una orquestra d’instruments originals i irrepetibles fabricats
amb materials de refús. Els seus espectacles es
basen, doncs, en la reutilització de materials, però
també en la interacció amb el públic i en sons
de tota la vida. Escolteu la seva música divertidíssima i gaudiu de les improvisacions teatrals
que esquitxen aquesta cercavila singular. Una
xaranga diferent en la qual es combinen els sons
electrònics amb les bases rítmiques... de l’Índia!

ESPAI D’HUMOR

Cia LP

(Catalunya)
LP Mix
Dissabte 19 i diumenge 20

CIRC

*

PER
A TOTS

Humor i circ per a tots els públics de la mà de
dos artistes que parteixen del món del vinil i del
car tunning. Sí, heu llegit bé. I és que, mentre
fan de DJ, aquests artistes es dedicaran a això:
a tunejar un vehicle. Malabars, manipulació d’objectes i molt d’humor són les matèries primeres
d’un espectacle que us demostrarà que bé que
lliguen les habilitats acrobàtiques, els malabars i
les ganes de fer riure.

Throw2Catch

CIRC

*

PER
A TOTS

(Mont-real)
Les Exportés
Dissabte 19 i diumenge 20

Guinski, Bartek i Gandolf, els protagonistes
d’aquest espectacle, vénen del Kouglistan. I estan
disposats a viure el «somni americà». No els expliqueu que som a Europa i gaudiu d’un espectacle
trepidant fet a base de salts, equilibris impossibles, exhibicions de roda Cyr, interacció amb el
públic i una bona ració de música. Un muntatge
frenètic on, ja ho veureu, aquests tres artistes no
paren quiets ni un minut.

Niño Costrini

(Buenos Aires)
Dissabte 19 i diumenge 20

CIRC

*

PER
A TOTS

Circ, unes habilitats físiques sorprenents i un
humor delirant són alguns dels ingredients dels
espectacles de Sebastián Cruz, de nom artístic Niño Costrini. Aquest còmic i malabarista és
l’autor d’uns muntatges divertidíssims on, a la
vegada, sempre hi ha un espai per a la reflexió.
Els principals festivals de circ de tot el món han
acollit ja aquest artista, que combina les seves
demostracions d’habilitat i la comèdia visual amb
la participació del públic.

RACÓ POÈTIC

Cie Pelele

(França)
Au bout du fil
Dissabte 19 i diumenge 20

TITELLES

*

PER
A TOTS

El món dels titelles desembarca al castell de Montjuïc de la mà d’una companyia francesa que s’inspira en el teatre popular i que busca transportar
els espectadors a un món on no falten el bon
humor, l’absurd i la fantasia més desbordant.
Amb música, sons i veu en directe, les propostes
de la companyia Pelele creen un univers delirant
i divertidíssim per a públics de totes les edats.

Lotta & Stina

(Bèlgica)
Dissabte 19 i diumenge 20h

CIRC

*

PER
A TOTS

Us presentem dues noies amb molt bon humor i
un sentit de l’equilibri a prova de bombes. Elles
són les reines del rola-bola, una planxa que es
col·loca sobre un cilindre i que procura al qui gosi
pujar-hi altes dosis d’inestabilitat. Ja veureu, però,
que aquestes dues artistes són capaces de treure
partit de la situació per tal de crear un espectacle
boníssim en el qual fan figures, se sostenen l’una
a l’altra i demostren una coordinació poc usual.
Equilibris espectaculars amb un toc burlesc. Si no
sabeu si riure o aplaudir... feu totes dues coses!

Florent Lestage
(França)
Dissabte 19 i diumenge 20

CIRC

*

PER
A TOTS

Als 17 anys va decidir canviar l’halterofília pels
malabars. I després de passar per l’Escola Nacional de Circ de Mont-real i triomfar al Festival
Mondial du Cirque de Demain, ha viatjat per mig
món amb la companyia Les 7 doigts de la main i
ha format la companyia Tête d’Enfant. Tot i això,
continua oferint en solitari uns números amb una
tècnica de malabars sorprenent on crea imatges
plenes de poesia.

