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La Mercè celebra els 150 anys
en una edició molt especial



Destacats Mercè 2021

● La Mercè tindrà lloc els dies 23, 24, 25 i 26 de setembre, i
commemorarà el 150è aniversari de la primera Festa Major
organitzada per l’Ajuntament, amb més de 500 activitats i més d’un
miler d’artistes acreditats

● El 23 de setembre, el pregó de la Mercè 2021 a càrrec de l’activista
veïnal Custodia Moreno marcarà l’inici dels actes programats

● El Passeig de Gràcia, entre Diputació i Rosselló, acollirà una diada
especial el divendres 24 de setembre dedicada a la Cultura Popular,
una de les grans protagonistes de la programació

● La il·lustradora Malika Favre és l’autora del cartell d’enguany.
Parisenca establerta a Barcelona des de fa uns anys ha publicat en
mitjans com The New Yorker, l’edició espanyola de Vogue, o The
Parisianer

● La Mercè continua amb la línia descentralitzadora que l’ha
caracteritzat en darreres edicions amb un total de 23 espais que
acolliran programació en 7 districtes de la ciutat

● Aquest any s’hi incorporen com a escenaris nous el Parc del Turó
de la Peira (Nou Barris) i el camp de futbol de la Vall d’Hebron
(Horta-Guinardó)

● Per segon any, el Piromusical serà descentralitzat, amb quatre
punts distribuïts per la ciutat i la possibilitat de gaudir de
l’espectacle des dels balcons i terrasses i amb retransmissió de la
banda sonora per TV3 i Catalunya Ràdio

● L’accés a les activitats serà amb reserva prèvia i aforament limitat.
Les reserves per accedir-hi estaran disponibles esglaonadament al
web de la Mercè a partir del 14 de setembre

● betevé emetrà una programació especial durant els dies de la festa
des d’on es podrà fer un seguiment del pregó, concerts i els
espectacles, sense deixar de banda els actes de cultura popular
tradicionals de la Mercè
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La festa més estimada escalfa motors per a una
edició d’aniversari

La Mercè escalfa motors per a una edició molt especial, que tindrà lloc els
dies 23, 24, 25 i 26 de setembre, des de passades les 10 del matí fins a les
12:30 de la nit.

Enguany la festa major amb què la ciutat dona la benvinguda a la tardor
commemora els 150 anys des que l’Ajuntament se'n fa càrrec. L’any 1871
es va organitzar per primer cop una Mercè que prenia forma de festa ciutadana
amb activitats culturals, tot i que la Mercè era celebrada com patrona de la
ciutat des d’abans d’aquesta data.

Més de 500 activitats conformen la programació de la Mercè 2021 entre
funcions del Mercè Arts de Carrer, els concerts de música i les activitats de
cultura popular amb la participació de prop de 200 entitats de cultura
popular de la ciutat, 110 companyies artístiques i 114 formacions
musicals. En total més d’un miler d’artistes acreditats que donaran forma a
un programa extens i divers.

La Mercè d’enguany encara mantindrà el control d’aforaments, i la reserva
prèvia d’entrades per assistir a la major part d’activitats. Els 23 espais
d’activitat previstos tindran un aforament de fins a 3.000 seients com a màxim.
El plantejament logístic d’aquesta edició, en general, preveu l’accés a les
activitats per trams horaris i espais, i no per espectacles. D’aquesta manera la
ciutadania podrà gaudir de diferents espectacles d’un mateix espai amb una
única reserva.

La reserva per assistir a les activitats previstes s’obrirà el 14 de setembre,
amb les reserves per als festival BAM i Acció Cultura Viva; el dia 15, amb
Mercè Música, i el dia 16 amb les activitats tradicionals i el Mercè Arts de
Carrer. Els espectacles musicals permetran un màxim de dues entrades per
reserva, i les activitats tradicionals i les arts de carrer, fins a tres entrades per
cada reserva.
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La Cultura Popular, al centre de la festa

La Cultura Popular, que va haver de replegar veles des de l’inici de la
pandèmia, és una de les grans protagonistes de l’edició d’enguany. Per
recuperar el contacte amb el públic se li ha reservat un espai privilegiat, el
Passeig de Gràcia entre els carrers Diputació i Rosselló. Serà el dia 24 quan
la cultura popular i tradicional es retrobarà amb la ciutat com a símbol
identitari de la festa.

En el marc d’aquest aniversari, la Mercè posarà en valor la història de la
festa, amb una exposició retrospectiva dels cartells i fotografies situada al
Passeig de Gràcia.

Les cercaviles i correfocs que no es van poder fer l’any passat, s’han
transformat en una cavalcada commemorativa en la que participaran
colles de gegants, castellers i falcons. La mostra de cultura popular es
dividirà en tres franges horàries. Les activitats de matí seran d’accés lliure, amb
control d’aforament. Per a les de la tarda caldrà reserva d’entrada.

En motiu de la commemoració del 150è aniversari de la cultura popular a la
Mercè, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i l’Institut de Cultura
col·laboren en la digitalització dels cartells de la festa i l’estudi del contingut
dels pregons dels últims 25 anys. Els cartells originals també s’exposaran a La
Casa dels Entremesos. La col·laboració s’ha establert en el marc del projecte
de recerca europeu FestSpace (Festivals, events and inclusive urban public
space in Europe - HERA.
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Custodia Moreno Rivero, pregonera de la Mercè

La pregonera de la Mercè 2021, Custodia Moreno Rivero, és una activista,
feminista i líder veïnal que va tenir molt a veure, entre altres coses, en la
desaparició dels nuclis de barraques del Carmel i Can Baró.

Custodia Moreno Rivero va
néixer a Granada el 1943 i va
arribar a Barcelona el 1947, a
bord del conegut Sevillano, el
tren que portava persones
migrants des d'Andalusia fins a
Catalunya. La seva família va
anar a viure a un barri de
barraques del Carmel, on ella va
ser una de les poques noies que
van anar a la universitat. Mentre
treballava i estudiava, primer el
batxillerat i després infermeria, es
va implicar activament en les
lluites per millorar les condicions
de vida del barri i per l'erradicació
dels barris de barraques del
Carmel i Can Baró, que es va fer
realitat finalment l’any 1990. Amb

una concepció del món clarament feminista, en els anys 70 ja promovia
l'educació sexual i la informació sobre els mètodes anticonceptius entre les
dones del Carmel.

Consellera independent del Districte d'Horta-Guinardó els anys 90 i,
posteriorment, comissionada per desenvolupament integral de la zona nord del
districte d'Horta-Guinardó, avui està jubilada, però es manté estrictament fidel
al compromís veïnal, social i polític que ha defensat sempre. L'any 2009 li van
lliurar la Medalla d'Honor de la Ciutat, en reconeixement als seus esforços per
fer de Barcelona una ciutat més justa.

El pregó, que tindrà lloc el dijous 23 de setembre a les 18:30 hores, serà
retransmès per betevé en un programa especial en directe.
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Malika Favre, autora del cartell de la Mercè

La il·lustradora Malika Favre és
l’autora del cartell de la Mercè
2021. Parisenca establerta a
Barcelona des de fa uns anys
després d’una etapa de 16 anys
a Londres, les il·lustracions de
Favre s’han publicat en mitjans
com The New Yorker, l’edició
espanyola de Vogue, o The
Parisianer. Ha fet cartells per
iniciatives com el Montreux Jazz
Festival i el Lincoln Center de
Nova York, i ha treballat per a
nombroses firmes comercials.

Les seves obres tenen en comú
un caràcter minimalista que
aposta per dir el màxim amb el
mínim d’elements, pels colors
vius i intensos que hi aplica i per
l’afició de l’autora a jugar amb el
que es veu i el que no, amb espais en negatiu i amb uns efectes òptics que
col·loquen el seu treball a mig camí entre el pop art i l’op art.

Un bon exemple és la imatge de la Mercè d’enguany, en la qual la primera
lectura deixa pas a un examen més detallat que revela detalls sorprenents, tots
ells lligats amb aquesta Mercè que enguany celebra el 150è aniversari o amb la
geografia de la ciutat. Favre ha imaginat la Mercè com una reina poderosa que
encarna en si mateixa tota la bellesa de Barcelona. La corona, les imatges que
emergeixen del seu pit o les arracades que porta posades amaguen mil i una
al·lusions a la vida barcelonina... que canvien (igual que el mateix color de la
imatge) quan s’anuncien activitats tradicionals, d’arts de carrer o quan es
reclama una festa antimasclista. Per a l’autora, part del misteri del cartell
consisteix en què cadascú descobreixi què li suggereix el que està veient.
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L'Havana, a la Mercè

L’Havana, ciutat agermanada amb Barcelona i amb forts llaços històrics, havia
de ser la convidada de la Mercè el 2020. La pandèmia va trastocar aquesta
previsió: l’any passat es va decidir que per la situació excepcional la convidada
de la festa havia ser la mateixa Barcelona i el seu teixit cultural local. Enguany
reprenent el compromís de 2020, la ciutat de l'Havana i els seus artistes
representaran la ciutat convidada amb un intercanvi artístic i cultural amb
la ciutat en forma d’actuacions musicals i d’arts de carrer, principalment al
Parc de l’Estació del Nord.

Una Mercè segura i descentralitzada

En aquesta edició, la Mercè continua amb la línia descentralitzadora que ha
caracteritzat les darreres edicions amb 23 espais que acolliran
programació. La voluntat de fer-ne, en un sentit literal, la festa major de tota la
ciutat ha portat a programar part de les activitats en barris on abans no havia
tingut presència. Una aposta per garantir l’accés a les activitats que any rere
any fa emergir nous espais que convidin a viure i estendre la festa a tota la
ciutadania de de Barcelona.

Aquest any s’hi incorporen com escenaris nous el Parc del Turó de la
Peira (Nou Barris), que programarà actuacions de Pallassos sense Fronteres
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en el marc del programa del Pla de Barris, i el camp de futbol de la Vall
d’Hebron (Horta-Guinardó).

Els espais de la festa són els següents:

- Espais de Música: plaça Reial, el Moll de la Fusta, plaça de Joan
Coromines, Antiga Fàbrica Estrella Damm, Estadi Olímpic de Montjuïc,
Teatre Grec, camp de futbol municipal Vall d’Hebron, plaça Major de Nou
Barris, recinte Fabra i Coats i Plataforma Marina Fòrum

- Espais d’espectacles tradicionals, arts de carrer i visuals: parc de la
Ciutadella, plaça de Sant Jaume, parc de l’Estació del Nord, Passeig de
Gràcia, Parc de Joan Miró, Castell de Montjuïc, jardí dels Drets Humans,
Palauet Albéniz, Jardins del Doctor Pla i Armengol, Turó de la Peira, la
Casa de l’Aigua, Parc de la Trinitat i Utopia 126
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CIUTAT VELLA:

● Parc de la Ciutadella: Espai per gaudir de les tradicions de cultura
popular en la seva vessant més contemporània i dels espectacles del
Mercè Arts de Carrer.

● Plaça de Sant Jaume: Acull el tradicional Toc d’Inici, que dóna el tret de
sortida a la festa. Aquest any hi haurà un recordatori especial a Jordi
Fàbregas.

● Plaça Reial: Per gaudir dels concerts que oferiran les escoles superiors
de música de Barcelona i corals.

● El Moll de la Fusta: Espai que combinarà concerts del BAM i Música
Mercè.

● Plaça Joan Coromines: Els grups del BAM sonaran amb força en aquest
espai.

EIXAMPLE:

● Antiga Fàbrica Estrella Damm: Un espai per descobrir l’escena musical
de Barcelona de la mà del BAM.

● Parc de l’Estació del Nord: MAC (Mercè Arts de Carrer) amb la dansa
com a protagonista.

● Passeig de Gràcia: La celebració dels 150 anys de la Mercè. Una
trobada especial i única de tot el patrimoni festiu de la ciutat.

● Parc de Joan Miró: El parc de la Mercè amb programació per als més
menuts.
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SANTS-MONTJUÏC:

● Castell de Montjuïc: Protagonista de la programació de Circ de la Mercè
● Estadi Olímpic de Montjuïc: Acollirà les concerts de les emissores de

ràdio col·laboradores de la festa.
● Jardí dels Drets Humans: Per gaudir de les activitats del Mercè Arts de

Carrer en el marc del Pla de Barris.
● Palauet Albéniz: Espectacles del Mercè Arts de Carrer en un espai

singular.
● Teatre Grec: Per escoltar les propostes dels concerts de Mercè Música.

HORTA-GUINARDÓ:

● Jardins del doctor Pla i Armengol: Un parc per gaudir de les propostes
musicals més reposades i d’autor.

● Camp de Futbol de la Vall d’Hebron: Acull els grans concerts de la Mercè
per primera vegada.

NOU BARRIS:

● Turó de la Peira: El parc més solidari de la mà de Pallassos Sense
Fronteres.

● Plaça Major de Nou Barris: L’escenari de les grans orquestres
simfòniques de Catalunya.

● La Casa de l’Aigua: MAC per a tots els públics amb l’humor com a
protagonista en el marc del Pla de Barris.

SANT ANDREU

● Parc de la Trinitat: Espai de connexió amb propostes de cultura urbana i
activitats promogudes pel Pla de Barris.

● Recinte Fabra i Coats: Escoltarem les propostes més alternatives que
ens proposa el festival Acció Cultura Viva.

SANT MARTÍ

● Plataforma Marina Fòrum: Escenari de concerts del programa de Música
Mercè.

● Utopia 126: Acollirà les propostes artístiques de la ciutat convidada.
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El Piromusical, amb quatre punts de llançament

La voluntat de repartir la festa per la ciutat marca enguany també la concepció
del piromusical. De nou, hi haurà quatre punts de llançament distribuïts per la
ciutat, i serà possible també seguir-ho a través de TV3, que en farà la
retransmissió.

Serà un espectacle de focs d’uns vint minuts de durada que tindrà com a
ingredient principal una banda sonora seleccionada pel dissenyador de
so i de bandes sonores per a espectacles Jordi Bonet i pel crític i
programador Jordi Turtós. Molts dels temes al so dels quals evolucionaran
els focs constituiran un homenatge a l’Havana, ciutat convidada de la Mercè
2021, però hi haurà també una commemoració musical del 150è aniversari
d’una festa major que és la imatge viva de la Barcelona popular. El Piromusical
tindrà igualment un bloc que recordarà la commemoració, l’any 2020, del
centenari del primer concert, al Palau de la Música Catalana, de l’Orquestra
Pau Casals, un projecte que havia impulsat el mateix músic, a més del 250è
aniversari del naixement de Ludwig van Beethoven.
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betevé mitjà col·laborador de la Mercè

La col·laboració entre betevé i els canals de Barcelona Cultura permetrà
gaudir de concerts i espectacles, en directe i en diferit, a través de la televisió i
d’internet. A més, durant els dies de la Mercè (23, 24, 25 i 26), betevé emetrà
una programació especial, des d’on es podrà fer un seguiment del pregó,
concerts i els espectacles d’arts de carrer, sense deixar de banda els actes de
cultura popular tradicionals de la Mercè.

Festa Associa’t segura

Un cop més, el teixit associatiu i comunitari de la ciutat té el seu protagonisme
a la Mercè. Enguany, però, La Festa de l’Associa’t es reformula com a
edició descentralitzada que s’acosta als barris: seran tres jornades amb
més de 40 activitats obertes a la ciutadania, que tindran lloc en tres
equipaments de la ciutat: el Centre Cívic Cotxeres de Sants (divendres 24 de
setembre), Espai Jove La Fontana (dissabte 25) i el Centre Cívic La Farinera
del Clot.

Hi haurà també actuacions de cultura popular al Parc de la Ciutadella (dissabte
25, entitats de ball i cultura popular d’arreu del món actuaran al Parc de la
Ciutadella) i, finalment, 20 hores de ràdio en directe des del carrer a càrrec de
les set emisores que conformen Ràdio Associa’t. 
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L’alimentació sostenible present a la Mercè

El projecte de la Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible 2021 també
participarà a la Festa Major amb un seguit d’activitats relacionades amb
l’alimentació sostenible que es duran a terme dins de les festes de la
Mercè.

L’alimentació sostenible influeix positivament en les persones, els territoris i el
planeta. El projecte de la Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible vol
compartir amb la ciutadania la transició alimentària cap a la sostenibilitat
impulsant dietes més saludables i sostenibles, generant més oportunitats per
als sectors de proximitat, combatent l’emergència climàtica i generant
resiliència davant els riscos globals i les desigualtats socials.

Portes obertes als museus per la Mercè

Els museus municipals i altres equipaments culturals de la ciutat se sumen a la
celebració de la Festa Major barcelonina amb una jornada de portes obertes.
La majoria tindran l'entrada lliure el 24 de setembre, però en alguns casos
també en dies anteriors o posteriors. Així mateix, hi ha espais que organitzen
activitats especials amb motiu de la festa, com ara concerts, visites guiades,
performances i tallers.
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Informació pràctica
Presentació de la Música de la Mercè

Dilluns, 6 de setembre a les 12 hores, al Palau de la Virreina

Presentació de les activitats de Cultura Popular i el Mercè Arts de Carrer
Dilluns, 13 de setembre a les 11 hores, al Palau de la Virreina

Més informació i material gràfic
https://eicub.net/share/service/publicSite?node=workspace://SpacesStore/

712dd8aa-ed6b-498e-810c-da9057f165b9

Departament de premsa
Institut de Cultura de Barcelona

La Rambla, 99, 08002
Barcelona

Tel 93 316 10 69
premsaicub@bcn.cat
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