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La Mercè’19 en xifres 

5 dies de festa (del 20 al 24 ambdós inclosos) 

60 escenaris repartits en 17 espais de festa a 6 districtes 
de la ciutat 

100 concerts de música (BAM, BAM Cultura Viva i Música 
Mercè) 

147 espectacles de teatre, dansa i altres arts escèniques 

(Mercè Arts de Carrer) amb 430 funcions 

57 actuacions de cultura popular (tradicional) 

275 entitats i col·lectius de Barcelona, amb més de 175 
activitats a la plaça de Catalunya 
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Les tradicions de la festa 

Durant els dies de festa major, les diferents colles de la ciutat apropen la 
cultura popular i tradicional a tothom qui s’acosti. Els carrers del centre de 
la ciutat acolliran gegants i gegantes, nans, bèsties de foc i tot l’imaginari 
festiu barceloní en gairebé 60 actuacions en les quals participaran 220 
colles i entitats de cultura popular de Barcelona. 

Com cada any, l’inici de les festes de la Mercè el marca el pregó, que 
aquest any el dirà Manuela Carmena, alcaldessa de Madrid entre 2011 i 
2015. Just després, el Seguici inaugural donarà pas al Toc d’inici, que 
encetarà la festa major de la ciutat amb la música dels Ministrils del Camí 
Ral. Enguany la imatgeria festiva que forma part del Seguici inaugural 
estarà instal·lada a l’Ajuntament de forma excepcional i es podrà visitar 
durant les festes. 
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Les dues diades castelleres tindran 
lloc el diumenge 22 (Diada 
Històrica) i el dimarts 24 (Diada 
Local) a la plaça de Sant Jaume. La 
Diada Castellera Històrica comptarà 
amb els Minyons de Terrassa i els 
Castellers de Vilafranca com a colles 
convidades, i les set colles de la 
ciutat (Barcelona, Sants, la Vila de 
Gràcia, el Poble-sec, la Sagrada 
Família, Jove de Barcelona i Sarrià) 
protagonitzaran la Diada Local el dia 
de la Mercè. Enguany els Castellers 
de Barcelona celebren el seu 50è 
aniversari alhora que es comme-
moren dos segles de castells a la 
ciutat. Per això es podrà veure del 12 
al 30 de setembre a l’Orfeó Martinenc l’exposició “Dos-cents anys de 
castells a Barcelona, 50 anys fent pinya”. 

Els correfocs de la Mercè seran el dissabte dia 21. A les 18.30 hores 
començarà el dels petits diables i a partir de les 19.45 hores començarà la 
Tabalada infernal, així com la Ceptrotada, encesa de la Porta de l’Infern i 
Correfoc de la Mercè protagonitzat per les colles de diables de la ciutat, 
que anirà per la Via Laietana des de la plaça Antoni Maura fins a la plaça 
Antoni López. 

Com cada any, el dia de la Mercè hi haurà les activitats tradicionals, del 
matí de Festa Major, que començarà amb les Matinades de Grallers a les 
8 del matí i inclourà, entre d’altres, la XXVI Mostra de Balls de Gegants i 
Passada de Nans i Gegants, el Seguici de la Mercè, la Cavalcada de la 
Mercè i acabarà amb el Toc a Plegar a tocar del vespre.  
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Mercè Arts de Carrer (MAC) 

Dins de les festes de la ciutat, el MAC Festival (Mercè Arts de Carrer) és 
l’esdeveniment de Barcelona que recerca, posa en valor, selecciona i 
promou espectacles de dansa, de circ, de teatre de carrer, de teatre 
gestual i d’altres modalitats tecnològiques multidisciplinàries, posant el 
focus en apropar a la ciutadania les darreres tendències artístiques 
nacionals i internacionals. 

Durant els 5 dies que dura la Mercè d’enguany, el MAC Festival presentarà 
gairebé 150 companyies d’àmbit nacional i internacional que realitzaran 
430 funcions repartides entre el Parc de la Ciutadella i el Passeig Lluís 
Companys, el Parc de la Trinitat, el Castell de Montjuïc, la Llera del 
Besòs, el Palauet Albéniz i l’Antiga Fàbrica d’Estrella Damm. 

Beirut, la ciutat convidada de la Mercè d’enguany, destaca per la seva 
energia creativa. Per això des del MAC Festival s’han convidat artistes de 
diferents disciplines de les arts escèniques que representen el teixit 
cultural de la capital libanesa, que permetrà descobrir talents de l’Orient 



 
 
 
 
 
 
 

7 
 

mitjà. En aquesta línia, el Parc de la Ciutadella el l’horari de tarda/nit 
acollirà una presència destacada d’espectacles compromesos i 
reivindicatius que convidaran a la reflexió i que parlaran de les dificultats i 
els reptes que vivim en el nostre dia a dia, tocant temes com la degradació 
del medi ambient, la contaminació, la necessitat de protegir i respectar els 
animals, la tant necessària llibertat sexual, els filats que separen fronteres 
i països i el drama de les persones refugiades. 

Els espectacles que es representaran al Castell de Montjuïc seran també 
per a tots els públics, i estaran centrats, bàsicament, en el circ 
contemporani. D’una gran diversitat estètica i conceptual, el circ 
contemporani va de la provocació a l’elegància, del preciosisme a la 
pantomima, del mim a l’òpera. Cal destacar el cabaret de circ amb 
presència d’artistes d’elit internacionals i l’espectacle Diòptries, una 
col·laboració amb el Trapezi de Reus i la Fira de Tàrrega per tal de donar 
suport a espectacles nacionals de mitjà format. 
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Àfrica serà la protagonista al Parc de la Trinitat, a través d’una 
col·laboració amb els artistes d’origen africà que resideixen a la nostra 
ciutat i una sèrie de companyies internacionals convidades de diferents 
països africans. Els espectacles d’aquest parc seran oberts i per a tots els 
públics i estaran classificats en tres apartats diferenciats: L’espai pistes, 
amb espectacles participatius i tallers dedicats a la cultura africana i afro-
americana; L’escenari grada dedicat als espectacles de dansa i circ 
internacionals entorn a la temàtica també africana amb una mirada 
tradicional i contemporània, i L’espai bosc convertit en un món màgic pels 
més petits amb un escenari propi d’espectacle adients per a aquesta 
franja d’edat. 

Dansa, titelles, espectacles per a tota la família, música, tradició... es 
concentrarà al palauet Albéniz i als jardins de Joan Maragall, uns espais al 
bell mig de Montjuïc que prendran vida per la festa major amb una mirada 
especial als espectacles creats a Barcelona i Catalunya. En una línia molt 
similar, a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm trobarem una proposta 
alternativa per a tota la família durant el cap de setmana. L’espai del 
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carrer de Rosselló i els jardins de Montserrat Roig que hi ha al davant 
seran un paradís per a la canalla i per a tothom qui els vulgui acompanyar, 
on es podran viure aventures de tota mena i veure tot el que es pot 
arribar a fer amb fusta, cartró, una mica de metall, un llit elàstic i el cos 
humà. 

 

Pallassos sense fronteres a la Llera del Besòs 

A la Llera del Besòs, se celebrarà un aniversari molt especial el dimarts dia 
24 durant tot el dia: el 25è aniversari de Pallassos sense Fronteres. La 
Mercè, amb la complicitat del Pla de Barris, celebrarà aquests vint-i-cinc 
anys dedicats a oferir suport emocional en forma de somriures a la 
població de zones afectades per guerres i catàstrofes naturals. Hi haurà 
nou escenaris plens de pallassos i pallasses de diferents indrets del món 
que arriben amb l’objectiu d’oferir circ i música per a totes les edats. 
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Beirut, ciutat convidada de la Mercè 2019 

Beirut va ser una de les ciutats més castigades per la guerra i, tot i això, els 
seus habitants van fer renéixer de les cendres una capital que és un dels 
grans centres culturals del món àrab. Ara, La Mercè ens acosta a Beirut, 
una ciutat que desprèn energia creativa.  

Dins de la programació dedicada a aquesta ciutat, un dels catalans més 
coneixedors de la capital libanesa, Tomàs Alcoverro, corresponsal de La 
Vanguardia durant anys, pronunciarà la xerrada “Una vida a Beirut i la 
darrera crisi dels refugiats sirians” el dilluns 23 a les 18.30 hores al 
Col·legi de Periodistes de Catalunya (Rambla de Catalunya, 10).  

A més, la Filmoteca de Catalunya acollirà, del 17 al 29 de setembre, el cicle 
de cinema “Imatges de Beirut”, que tindrà com a convidat especial Daoud 
Alaouié, fill i ajudant del Borhane Alaouié director de films com Beyrouth, 
la rencontre, que es projectarà durant el cicle. També es veuran Beyrouth, 
jamais plus (França, 1976) i Beyrouth ma ville (França, 1982), de Jocelyn 
Saab; Kan Ya ma kan Beyrouth (Líban, França, Alemanya, Argentina; 1995), 
de Jocelyn Saab; Caramel (França, Líban; 2007), de Nadine Labaki, i L'insult 
(França, Líban, Bèlgica, Xipre, EUA; 2017), de Ziad Doueiri. 
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Dins del festival MAC (Mercè Arts de Carrer) es podrà veure al Parc de la 
Ciutadella la creació de l’artista audiovisual Maya Chami: Traditional 
Digital Objects Revisited, els espectacles de dansa Under the Flesh, de 
Bassam Abou Diab, i Mouhawala Oula, d’Alexandre Paulikevitch, així com 
l’espectacle de Yucef Zraiby i Neilor Moreno: Go Slow, i la creació de 
l’artista libanès establert a Barcelona, Anthony Kmeid, Pare meu. Al 
Passeig de Lluís Companys, hi actuarà el DJ Léa Lahoud, i es muntarà el 
cabaret del Metro Al Madina, un dels espais més emblemàtics de Beirut: 
Hishik Bishik Show. 

A l’escenari ubicat a la Cascada del Parc de la Ciutadella, sota la direcció de 
Miquel Setó, es viurà “Una nit a Beirut” amb les Projeccions de Beirut 
d’Anthony Kmed i Léa Lahoud; l’espectacle Urban Phoenix, amb el ballarí 
Omar Dilati vestit per l’artista Assaad Awad, i la música del DJ Ziad Nawfal: 
Dance music from the arab world (música de ball procedent del món àrab). I 
també al Castell de Montjuïc i la Llera del Besòs, Clown Me a la platja, de la 
companyia Clown Me In, entre altres sorpreses. 

Pel que fa a la música, es podrà veure el divendres a l’Avinguda de la 
Catedral, Tarek Yamani (jazz/afro-tarab) i Tania Saleh (cançó 
contemporània). Dins del BAM hi actuaran El Rass (rap /hip hop), Malikah 
(hip hop), i Praed (música arab / free jazz /electrònica).  
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La festa de la llum i el foc 

Des de l’inici de la festa, amb el videomapatge a la façana de 
l’Ajuntament, fins al final de festa amb el Piromusical, passant pel Festival 
Pirotècnic, la llum i el foc són elements imprescindibles de les festes de la 
Mercè. 

 

Al videomapatge de la façana de l’Ajuntament, la lletra “A” és la 
protagonista d’un gran espectacle que, per celebrar l’Any Brossa, fa 
reviure el món creatiu d’aquest poeta visual. El muntatge, amb direcció de 
Mitos Colom, guió de Colom i Nadal Tortella i il·lustracions de Diego 
Blanco, s’estructura en tres parts: Naixement, Camí i Destrucció. Mentre 
sona música de Julie Reier, podrem veure com pren vida la iconografia de 
l’univers brossià i es relaciona amb la façana de l’Ajuntament en un seguit 
d’imatges que ens parlen sobre el món de les emocions fins a arribar al 
gran moment final.  
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Pel que fa a la pirotècnia, a l’espigó de Gas, a la platja de la Barceloneta, hi 
haurà el XXII Festival Pirotècnic Internacional. Aquest any amb Nazih 
Tabbara Fireworks Co., una empresa de Beirut que dispararà l’espectacle 
pirotècnic el dia 20, i amb Fuegos del Milenio, originària de Lima, que 
omplirà de llum i color el cel de la ciutat el dissabte 21.  

El dia 24 com a final de festa, tindrà lloc el tradicional Piromusical de la 
Mercè a l’Avinguda de Maria Cristina, enguany amb músiques que 
commemoren els cinquanta anys de l’últim concert de The Beatles, els 
vint anys de la 
reobertura del 
Gran Teatre del 
Liceu o els 75 anys 
de la mort de 
Glenn Miller, a 
més d’homenatjar 
Montserrat Caballé, 
sense oblidar les 
músiques típiques 
de Beirut, la ciutat 
convidada 
d’enguany. 
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Associa’t a la Festa amplia les propostes 
organitzades pel teixit associatiu de la ciutat 

Emmarcat dins de La Mercè, Associa't a la Festa és el festival de les 
associacions de Barcelona. Durant dos dies, el 21 i el 22 de setembre, la plaça 
de Catalunya es converteix en l'espai on viure i celebrar la vida associativa. 

Aquesta quarta edició s’articula al voltant del lema “Bateguem juntes”. I 
és que, treballant plegades i connectant-se amb els veïns i les veïnes, les 
entitats aconsegueixen una energia extra que fa que els seus valors 
transformadors bateguin amb més força.  

La programació d’Associa’t a la Festa 2019 ha sigut possible gràcies a la 
feina conjunta de fins a 275 entitats i col·lectius de Barcelona, que 
oferiran més de 175 activitats distribuïdes per diferents espais de la plaça 
i pensades per a la participació de tots els públics.  
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Enguany, a l’habitual oferta de tallers i espectacles escènics i de carrer, se 
sumen les següents novetats: 

• Associa’t a la Fresca (dissabte 21 de 20h a 22h): un cinema a la 
fresca per conèixer històries amb els valors de l’associacionisme. 

• Ràdio Associa’t (dissabte 21 de 11h a 20h i diumenge 22 de 11h a 
22h): 20 hores de ràdio en directe a càrrec de 9 ràdios comunitàries 
de Barcelona (7deRàdio, Boca Ràdio, Gran Via Ràdio, Ona de Sants-
Montjuïc, Ràdio-actius Poble Sec, Ràdio Ateneu del Clot, Ràdio 
Ciutat Vella, Ràdio Nikòsia i Ràdio Trinijove) i amb la coordinació de 
Torre Jussana. 

• Passarel·la reivindicativa de costura comunitària (dissabte 21 de 
17h a 19h) organitzada pels grups de costura comunitaris de 13 
barris de Barcelona (Trinitat Vella, Roquetes, Bon Pastor, Sagrada 
Família, Porta, Sant Antoni, Verdum, Gràcia, Baró de Viver, Verdum, 
La Verneda i La Pau, Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera). 
Col·leccions que representen l'apoderament col·lectiu, i una visió 
local, de barri, de la moda. 

• Itineraris que permeten visitar la programació d’Associat a la Festa 
a partir de quatre eixos temàtics: drets humans, interculturalitat; 
gènere i diversitat sexual i justícia climàtica. 

• 5 espais dedicats a la gastronomia i amb servei de bar i cafeteria 
(oberts de 10.30h a 22h) amb el focus posat en l’economia 
transformadora, social i solidària.  
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La Mercè més sostenible 

El diumenge 22 se celebra el Dia sense Cotxes, que forma part de la 
Setmana Europea de la Mobilitat (del 16 al 22 de setembre), i les festes de 
La Mercè s’uneixen a la commemoració d’aquesta efemèride.  

Les activitats del Dia sense Cotxes es concentren per segon any consecutiu 
a la Via Laietana. Des de les 11 del matí fins les 20 hores, aquesta via 
barcelonina de prop d’un quilòmetre de llargada quedarà absolutament 
lliure de vehicles i, especialment, dels fums que produeixen. En lloc de 
cotxes, hi haurà un espai verd d’estada i de jocs reconquerit per a la 
ciutadania, on, a més de molta tranquil·litat, es faran tot d’activitats 
lúdiques que conviden a retrobar-se amb l’asfalt d’una altra manera. 

A més, les qüestions mediambientals també són bàsiques en algunes 
activitats i espectacles del festival Mercè Arts de Carrer, al Parc de la 
Ciutadella. Un és Jojo, un muntatge de la companyia Ytuquepintas en que 
es fan dibuixos sobre sorra projectats en una gran pantalla que parlen del 
perill de desaparició dels grans simis. L’altre és la proposta Labyrinth, dels 
Luzinterruptus, un laberint fet amb el plàstic que cada dia omple la galleda 
de les escombraries. 
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La festa de l’esport 

 

L’esport també és protagonista a les festes de La Mercè: des de l’atletisme 
al futbol adaptat passant per la ja tradicional classe de fitnes 
multitudinària, el Rugbi Platja, el Patí a Vela, els Escacs o el Vòlei Platja 

Una de les principals novetats d’enguany és que la Cursa de La Mercè’19 
es farà un cop passat el dia de la Mercè, el diumenge 29. L’altra cita 
multitudinària, la Festa del Fitnes, se celebrarà el diumenge 22 al seu 
emplaçament habitual, l’avinguda de la Reina Maria Cristina.  
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Més informació sobre la Mercè  
 

www.lamerce.barcelona 
facebook.com/barcelonacultura 
twitter.com/bcncultura 
instagram.com/bcncultura 
#Mercè19 

 

Aplicacions per descarregar 

App de la Mercè, disponible en suport Apple i Android. 

 

A les oficines d’informació 

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

 

Per telèfon 

010: De 7 a 23 hores. Servei gratuït. 

Des de fora de l’àrea metropolitana de Barcelona: 931 537 010 (tarifa ordinària). 
Les persones amb discapacitat auditiva, poden fer consultes enviant un missatge 
curt al telèfon 93 317 14 16. 

  

http://www.lamerce.barcelona/
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Properes rodes de premsa de la Mercè 

 

BAM-Cultura Viva  

Dimarts, 17 de setembre, a les 12 hores  

Fàbrica de Creació Fabra i Coats 

 

 

Festival Mercè Arts de Carrer (MAC) 

Dijous, 19 de setembre, a les 10:30 hores  

Parc de la Ciutadella 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departament de premsa 
 

Institut de Cultura de Barcelona 
La Rambla, 99, 08002 

Barcelona 
Tel 93 316 10 69 

premsaicub@bcn.cat 
 

Imatges i dossier de premsa disponibles a l’enllaç: 
http://premsaicub.bcn.cat/ 
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