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El MAC Mercè Arts de Carrer i la Festa de la
Tradició en 10 punts
1. Els dies 24, 26 i 27 de setembre el MAC, Mercè Arts de Carrer, i la
Festa de la Tradició, del 23 al 27, ompliran d’arts escèniques i cultura
popular la ciutat i la convertiran en un aparador de luxe de la cultura
feta a casa nostra. Enguany la Mercè es reinventa i s’allunya del
concepte de festa major amb l’objectiu de mantenir i reforçar els seus
valors col·lectius i simbòlics i per promoure l’escenari de proximitat,
en el marc d’una celebració sanitàriament segura, descentralitzada, i
amb una aposta clara pel talent local. La protagonista de la Mercè
2020 serà Barcelona, la seva ciutadania i el seu teixit cultural
2. 150 companyies, principalment catalanes, ompliran fins a 13 espais del
MAC, Mercè Arts de Carrer, en 10 districtes de la ciutat, amb totes les
mesures de seguretat assenyalades per les autoritats sanitàries. S’ha
establert un aforament limitat als espais i es controlaran els fluxos i
recorreguts del públic a tots els espais festius
3. Als espais habituals del MAC, Mercè Arts de Carrer, s’hi sumen 9
emplaçaments nous: Parc de Joan Miró (L’Eixample), els jardins de
l’Hospital de Sant Pau (Horta-Guinardó), 8 interiors d’illa de
l’Eixample (L’Eixample), el Parc Central del Poblenou (Sant Martí), els
Jardins de Ca n’Altimira (Sarrià-Sant Gervasi), els Jardins dels Drets
Humans (Sants-Montjuïc), la Plaça Trobada de l’Ateneu Popular de 9
Barris (Nou Barris), el Parc de l’Estació del Nord (L’Eixample), i el camp
de futbol de Ciutat Meridiana (Nou Barris)
4. L’accés als espectacles del MAC, Mercè Arts de Carrer, i de la Festa de
la Tradició es realitzarà mitjançant un sistema telemàtic de reserva
prèvia que la ciutadania haurà de gestionar a través del web de la
Mercè, així com de l’aplicació mòbil de la Mercè 2020, disponible de

forma gratuïta per Android i IOS. A més, per tal de garantir
l’accessibilitat a la reserva, s’habilitarà un canal de reserva telefònica a
l’OCCU, trucant al 933161038 de 10 a 15h de dilluns a divendres
mentre estiguin actives les inscripcions
5. A partir del dilluns 14 de setembre es posaran a disposició de la
ciutadania 50.000 entrades per assistir als actes. Es podran reservar un
màxim de 5 entrades per dia i per persona per assistir als espectacles
del MAC, Mercè Arts de Carrer i als de la Festa de la Tradició. Tots els
espais tindran aforament limitat i es garantirà la total desinfecció
entre canvis de públic
6. Enguany, el MAC, Mercè Arts de Carrer incorpora una mirada especial
dedicada als més petits de la nostra ciutat com agraïment al seu esforç
durant el confinament. En aquest sentit, el festival ha programat un
nou espai, el Parc de Joan Miró, amb una programació pensada
exclusivament per als més menuts
7. El MAC també ha reprogramat espectacles que s’haurien d’haver vist
en aquesta edició dels festivals Quinzena de Dansa Metropolitana i
Món Llibre i que no s’han pogut celebrar a causa de la crisi sanitària
8. El pregó que marca l’inici de la Festa Major de Barcelona, el dia 23 a les
19 hores, anirà a càrrec de Tortell Poltrona i es podrà seguir en directe
a través de betevé
9. La tradició tindrà un gran centre d'activitat al Moll de la Fusta, amb
activitats els dies 24, 26 i 27 de setembre, i també al palauet Albéniz,
on es concentraran les danses tradicionals amb esbarts i cobles, els
mateixos dies, tot amb reserva prèvia
10.El diumenge, 27 de setembre, a més de les activitats tradicionals que
es munten en aquests dos espais, els geganters de la ciutat
protagonitzen una Mostra de Balls de Gegants als barris
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La cultura popular de petit format i simultània a
tots els districtes
D’acord amb les 15 federacions i coordinadores d’entitats de cultura popular
i tradicional, el Protocol Festiu de la Mercè s’adaptarà a unes circumstàncies
molt singulars. Totes les entitats han treballat per adaptar les condicions en
què es viurà la tradició. Descartades les activitats que representen grans
aglomeracions, com ara el Correfoc o les dues jornades castelleres, es
promouran activitats de petit format, descentralitzades i simultànies a tots
els districtes.
La tradició tindrà un gran centre d'activitat al Moll de la Fusta, on hi haurà
activitats programades tots els dies de la festa (24, 26 i 27 de setembre), i
també al palauet Albéniz, on es concentraran les danses tradicionals amb
esbarts i cobles, els mateixos dies. El diumenge, 27 de setembre, a més de
les activitats que es munten en aquests dos espais, els geganters de la ciutat
protagonitzen una Mostra de Balls de Gegants als barris.
El pregó que marca l’inici de la Festa Major de Barcelona serà enguany el
dimecres 23 a les 19 hores al saló de Cent i s’emetrà en directe per betevé.
Jaume Mateu Bullich, més conegut amb el nom artístic de Tortell Poltrona,
és el pregoner de la Mercè 2020. Quan acabi l’acte tindran lloc els balls
protocol·laris de l’Àliga i els Gegants de la Ciutat.
El diumenge, 27, d'11 a 14 h del matí, hi haurà col·lectius de geganters i
geganteres repartits per espais diversos de la ciutat. A la plaça de Joan
Coromines, les colles de gegants de la Barceloneta, les Colònies de Jordi
Turull, el Pi, la Plaça Nova, el Poblenou, el Raval i Sant Antoni. Al recinte del
Camp Nou, situat a les instal·lacions del FC Barcelona, els gegants i geganters
de l' Esquerra de l’Eixample, Les Corts, el Nou Camp, la Pedrera, el Poble-sec i
Sarrià. Al Park Güell, els gegants de Calassanç, Gràcia, Sant
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Andreu, Sant Jaume i la Sagrada Família. Als Jardins del Dr. Pla i Armengol, les
colles dels Gegants de la Ciutat, del Guinardó i del Xerrac. I, a la Seu del
Districte de Nou Barris, les colles de geganters i geganteres del Casc Antic, a
més de l'Ocellaire de l’Eixample i els geganters i geganteres de Nou Barris.

Pel que fa als actes de foc, les colles de tabalers i de diables i les bèsties de
foc de la ciutat tindran presència al Moll de la Fusta el diumenge, 27 de
setembre, de 20 a 22 h. L'Agrupació de Bestiari Festiu i Popular de Catalunya
(Territorial de Barcelona), la Coordinadora de Colles de Diables i Bèsties de
Foc de Barcelona, la Federació de Diables de la Ciutat de Barcelona, la
Federació d’Entitats de Cultura Popular i Tradicional de la Barcelona Vella i La
Casa dels Entremesos col·laboren en una jornada intensa on no faltaran ni el
so dels tabals ni l'olor de la pólvora.
Tot començarà a les 20 h amb una Tabalada a càrrec dels Tabalers del Clot i
altres grups de tabalers de les colles de diables de la ciutat; seguirà amb les
Enceses del bestiari amb la participació de l'Arpella del Barri Gòtic, el Dofí del
Casc Antic, la Mulassa de Barcelona, el Pork i el Tolc del Clot i la Víbria de

Barcelona i s'acabarà de 21 a 22 h amb les Enceses dels diables on es podrà
veure en acció les colles dels Diables del Barri Gòtic, els Diables del Clot, els
Diables FarróFoc, els Diables de Nou Barris, els Diables Tarascaires i La Vella
de Gràcia.
Enguany prenen protagonisme les exposicions de cultura popular de la
Mercè. A hores d'ara ja es poden visitar els més de cent gegants i nans de
Barcelona al Pati Manning de la Casa de la Caritat i tot el Seguici Popular a
l’Ajuntament. A més, el bestiari es pot veure al Born Centre de Cultura i
Memòria fins al dia 26. Paral·lelament a aquesta exposició s’han programat
múltiples activitats, com ara les xerrades amb motiu dels 700 anys del
Corpus, el guarniment floral a càrrec de la Casa dels Oficis de Barcelona i la
presentació de l’app Digibestial, una aplicació de realitat augmentada on es
podrà jugar amb les bèsties en 3D.
Per assistir presencialment a les mostres de cultura popular als espais
caldrà fer una reserva mitjançant el web de la Mercè o l’aplicació mòbil de la
festa a partir del dilluns 14 de setembre. Cada persona podrà reservar un
màxim de cinc entrades per activitat i dia.
Moltes de les activitats de cultura popular es podran seguir a través de les
xarxes de Cultura Popular Barcelona, on també s'han programat activitats
virtuals, com el Toc a plegar que tradicionalment es fa el darrer dia de les
festes.
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Espais i activitats de la Mercè Tradicional 2020
Moll de la Fusta
DIJOUS 24
Galejada de trabucaires
10 hores
Amb la participació dels Trabucaires de Sant Andreu, els Trabucaires de
Gràcia, els Trabucaires d’en Perot Rocaguinarda, els Trabucaires de Sant
Antoni i l’Escamot de la Santíssima Trinitat.
Toc de Mercè (els balls del Seguici Popular)
12 hores
Aquest any prendrà la forma d’un nou “toc de Mercè”, ja que se celebrarà en
un lloc i en un moment que no són els habituals. Aquest és el moment en què
els components del Seguici Popular interpreten les seves danses al so de la
música dels Ministrils del Camí Ral. La formació només toca un cop l’any, per
obrir la Mercè. Podrem veure ballar l’Àliga de la Ciutat, el Lleó, la Mulassa, el
Bou, la Víbria, el Drac, la Tarasca, els Cavallets Cotoners, els Gegants de la
Ciutat, els Gegants del Pi, els Gegants de Santa Maria del Mar i els Capgrossos
Macers; i assistirem al ball de bastons del Seguici i els Falcons de Barcelona, a
més dels balls dels esbarts Ciutat Comtal, Sant Martí, Maragall i Gaudí i el Ball
de Diables. Organitzen la representació la Federació d’Entitats de Cultura
Popular i Tradicional de la Barcelona Vella i La Casa dels Entremesos.
Concert de cant coral de la FCEC
De 17 a 18.30 hores
La Federació Catalana d’Entitats Corals (FCEC) organitza una cantada per
gaudir de les veus dels i les integrants del Cor de Cambra Dyapason, una de
les primeres formacions corals de cambra del país, integrada per una
quinzena de veus mixtes, i del Cor Tessàlia, format per veus joves d’entre 18 i
35 anys i amb una llarga experiència en el món musical i coral.

Audició de sardanes amb la Cobla Marinada
De 19.15 a 20.30 hores
L’Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona organitza un concert de música de
sardanes durant el qual podrem escoltar els interpretacions de la Cobla
Marinada, una de les més actives del país i que més s’esmerça a portar els
sons de la tradició al segle XXI.

DISSABTE 26
Matí bastoner
D’11 a 14 hores
Una bona mostra de l’actualitat d’aquesta tradició una selecció dels grups
bastoners barcelonins: Bastoners de l’Esbart Català de Dansaires, Bastoners
de Ballets de Catalunya, Bastoners de Barcelona - Esbart Comtal, Bastoners
de Gràcia, Bastoners del Casc Antic, Bastoners del Poble-sec, Bastoners del
Raval, Ball de Bastons del Clot, Colla Bastonera de l’Eixample, El Bastó de
Sarrià, Colla Bastonera d’Horta i Colla de Ball de Bastons de Sant Andreu,
entre d’altres formacions. Organitza la mostra la territorial de la regió de
Barcelona de la Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya.
Cantada de la Federació de Cors de Clavé: Els inicis dels Cors de Clavé
De 17 a 18.30 hores
A la seva actuació recuperen les antigues actuacions de taverna amb la
participació del Cor de Directors Josep A. Clavé i l’Orquestra Camerata, de
l’Escola de Música de Gràcia.
Audició de sardanes amb la Cobla Lluïsos
De 19.15 a 20.30 hores
L’Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona, una organització amb una llarga
trajectòria consagrada a promoure i destacar el valor la sardana, organitza un
nou concert amb la Cobla Lluïsos de Taradell.
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Cantada d’havaneres amb Les Anxovetes
De 21 a 22 hores
Repertori d’havaneres clàssic i tradicional amb veu de dona. Elles són Marta
Pérez, Montse Ferrermoner i Tona Gafarot, i ells, el guitarrista Salva Gallegoi i
el contrabaixista Xevi Pasqual.

DIUMENGE 27
Setantena edició del Concurs de Colles Sardanistes amb la Cobla Sant Jordi
– Ciutat de Barcelona
11 hores
La Federació de Colles Sardanistes de Barcelona s’encarrega d’organitzar un
concurs amb una llarga tradició, que va començar l’any 1902 i que avui
encara segueix ben viva.
Tabals bèsties de foc i diables
De 20 a 22 hores

El so dels tabals ja ens avisa que trobareu una plantada de bèsties i diables
infernals al Moll de la Fusta

Activitats de cultura popular al Palauet Albéniz
Aquest espai relativament poc conegut de la ciutat ofereix cada any alguns
dels espectacles més innovadors de dansa tradicional.
Horaris de les actuacions:
Dijous 24
11 hores Esbart Sant Jordi
12 hores Esbart Joventut Nostra
13 hores Esbart Vila de Gràcia
Amb la Cobla Sabadell, sota la direcció de Joan Gómez
Dissabte 26
11 hores Esbart Ciutat Comtal
12 hores Esbart Sant Martí
13 hores Esbart Gaudí
Amb la Cobla Mediterrània, dirigida per Jordi Núñez, que celebra 60 anys
com a director en el món dels esbarts
Diumenge 27
11 hores Ballets de Catalunya
12 hores Esbart Maragall
13 hores Esbart Català de Dansaires
Amb el grup De Soca-rel i la Cobla Sabadell
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Altres espais
Repic de campanes a la basílica de la Mercè
Dijous 24, a les 10.30 i les 12 hores. Basílica de la Mercè (plaça de la Mercè).
Concert de cobla amb la Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona
Tota una tradició que es repeteix cada Diada de la Mercè, el concert de cobla
a l’interior de la basílica de la Mercè, ens ofereix l’oportunitat d’escoltar el so
de la tradició en un entorn carregat d’història i amb el talent dels músics que
formen part de la Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona.
Dijous 24, a les 22 hores
Basílica de la Mercè (plaça de la Mercè)
Mercè Dansa
El Mercè Dansa oferirà una bona mostra de les danses tradicionals i els balls
populars originaris d’arreu de la ciutat de Barcelona, acompanyats de música

en directe de la Cobla Sabadell, dirigida per Joan Gómez, entre d’altres
formacions musicals.
Plaça de Joan Coromines
Dissabte 26, d’11 a 14 hores

Mostres de cultura popular als barris
Les entitats de cultura popular de la ciutat han fet un gran esforç per tal
d’adaptar-se a les circumstàncies generades per la crisi sanitària de la covid19. Conscients que les grans concentracions de persones i les activitats que
no permetin el distanciament necessari no eren possibles enguany, han
trobat la manera d’acostar-se a la ciutadania: fent un seguit de mostres de
balls de gegants, gegantets, nans i capgrossos, de tabalers, de dracs i bèsties
de foc i de colles de diables sense moure’s de lloc.
Gegants
Els gegants, les gegantes, els gegantets, els nans i els capgrossos
protagonitzaran plantades i balls en diferents punts de la ciutat.
Plaça de Joan Coromines, Zona Barça, Park Güell, jardins del Doctor Pla i
Armengol, seu del Districte de Nou Barris
Diumenge 27, d’11 a 14 hores

Repic de campanes de comiat
Des de la basílica de Santa Maria del Pi les campanes interpretaran un
singular toc a plegar, i es faran sonar algunes tronades per posar punt final a
les celebracions i acomiadar la diada de la patrona.
Diumenge 27, a les 21.30 hores
Carrers i places del barri del Pi
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Exposicions de cultura tradicional
Exposició del Seguici Popular de Barcelona
De l’11 al 27 de setembre, de 10.00 a 14.00 i de 17.00 a 20.00 hores (tancat
el dia 24 de setembre al matí)
Vestíbul de l’Ajuntament
(plaça de Sant Jaume)
Exposició de dracs i bèsties de foc
Del 10 al 26 de setembre, de 10.00 a 20.00 hores i el dilluns tancat
El Born Centre de Cultura i Memòria
(plaça Comercial, 12)
Exposició de gegants
Del 7 al 26 de setembre, de 10.00 a 14.00 i de 16.00 a 19.30 hores
Pati Manning
(carrer de Montalegre, 7)
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El MAC 2020 posa en valor el talent de les
companyies d’arts de carrer de la ciutat de
Barcelona
El Mercè Arts de Carrer (MAC) és un festival amb entitat pròpia que convoca
totes les disciplines de les arts escèniques de carrer. L’edició d’enguany
oferirà una programació de proximitat que s’estendrà per primera vegada a
10 districtes de la ciutat i a 13 espais; local per contribuir en la recuperació
de l’escena de la nostra ciutat; segura amb aforaments limitats i horaris
reduïts i més intensa, amb més programació que mai.
Durant els dies de la Festa Major 150 companyies de l’escena local actuaran
al MAC amb propostes de dansa, circ, titelles i teatre de carrer molt
orientades al públic infantil com a agraïment de la ciutat al seu esforç durant
el confinament. Seguint aquesta línia, i amb l’objectiu de donar suport a
moltes de les companyies locals d’arts de carrer que han patit de primera mà
la cancel·lació de pràcticament totes les actuacions del 2020, Barcelona és la
ciutat convidada de la Mercè 2020.
El programa d’enguany del MAC inclou propostes artístiques
contemporànies de diversos gèneres, tant de companyies de llarg recorregut
com d’emergents. Es podran veure espectacles de circ, dansa
contemporània, titelles per a petita infància, programació familiar, literatura,
clown, art urbà... Tots ells han estat seleccionats seguint els criteris de rigor i
qualitat artística que caracteritzen el MAC Festival i mostren l’excel·lent
salut artística de la nostra ciutat.
En el programa també s’inclouran 20 espectacles cancel·lats de la Quinzena
de Dansa Metropolitana i de Món Llibre, donant compliment a una de les
mesures del pla de xoc de suport al teixit cultural presentat a la primavera. I a
més a més, es presentaran propostes 100% barcelonines de la mà de
l’Ateneu Popular 9 Barris i Parking Shakespeare, a banda d’incloure

espectacles de Fira de Tàrrega que en no poder-se celebrar presencialment
han pogut sumar-se a la Festa Major de Barcelona i contribuir així a la
dinamització del sector.
Amb l’objectiu d’arribar al màxim de districtes de la ciutat i facilitar
l’accessibilitat de tots els barcelonins i barcelonines, el Mercè Arts de Carrer
incorpora nous espais i passa a tenir-ne 13 repartits per diferents barris de
Barcelona. Als habituals espais com són el Parc de la Ciutadella (Ciutat Vella),
el Castell de Montjuïc (Sants-Montjuïc), el Parc de la Trinitat (Sant Andreu) o
el Palauet Albéniz (Sants-Montjuïc), s’hi sumen el Parc de Joan Miró
(L’Eixample), els jardins de l’Hospital de Sant Pau (Horta-Guinardó), 8
interiors d’illa de l’Eixample (L’Eixample), el Parc Central del Poblenou (Sant
Martí), els Jardins de Ca n’Altimira (Sarrià-Sant Gervasi), els Jardins dels
Drets Humans (Sants-Montjuïc), l’Ateneu Popular 9 Barris (Nou Barris), el
Parc de l’Estació del Nord (L’Eixample), i el camp de futbol de Ciutat
Meridiana (Nou Barris).

Un MAC que vetlla per la seguretat
Totes les actuacions del MAC 2020 estan seleccionades i distribuïdes en una
graella que respecta els aforaments de cada espai escènic i de cada parc.
Per això, per controlar l’aforament i garantir la distància social, el públic
s’haurà d’inscriure prèviament als espectacles del MAC als quals vulgui
assistir, que enguany tindran lloc en la franja horària de 10h a 22h. L’aplicatiu
per reservar les entrades s’activarà el dia 14 de setembre, i permetrà
reservar 5 entrades per persona i dia. Qui ho vulgui, podrà seguir alguns
espectacles del MAC des de casa a través de la xarxa.
D’altra banda, es controlaran els fluxos i recorreguts del públic a tots els
espais festius. S’habilitaran diferents accessos a cada parc i l’entrada i sortida
serà guiada per tal d’evitar aglomeracions i cues als exteriors.
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Espectacles destacats del MAC
La programació del MAC Festival 2020 inclou des de propostes més
tradicionals a espectacles innovadors de companyies emergents. Entre ells,
destaquen shows com ADN de CIRC (Barcelona), on un artista extraordinari
combina els malabars amb el beatbox i crea així una banda sonora en directe.
Conegut com a Kerol, arriba al Castell de Montjuïc acompanyat d’onze
artistes per dirigir i presentar una gran festa del circ amb escenografia de
Patxowork i música d’Ale Romero. El Parc de la Ciutadella serà l’escenari
d’una altra de les propostes imperdibles d’enguany: Nautilus de Trygve
Wakenshaw (Nova Zelanda), un artista format en tècniques de clown que
combina teatre físic, mim, humor i un punt d’excentricitat i bogeria.

El nou i emblemàtic espai de l’Hospital de Sant Pau inclou algun dels plats
forts del festival. Entre ells, es podrà veure l’espectacle de Lali Ayguadé
(Catalunya), Underneath, una coreografia creada i interpretada per la
mateixa artista i Lisard Tranis sobre una música original de Miguel Marín
Pavón que remet a la simplicitat de l’abstracte i al moviment com a força de

les persones. També Las horas del sacrificio de Juan Carlos Lérida
(Barcelona), una microperformance de dotze minuts de durada que combina
espiritualitat i flamenc en una proposta coproduïda pel Festival Sismògraf
d’Olot i l’associació Flamenco Empirico.
Per primera vegada, el públic familiar i els més petits seran els protagonistes
absoluts d’un nou espai del MAC: el Parc de Joan Miró. S’hi podran veure
espectacles per a infants com La Bella Tour, un muntatge de Roi Borrallas i
Guillermo Aranzana que és pura enyorança del circ de sempre, o Asteroid,
del gran pallasso Toti Toronell, una peça amb molt d’humor i ben poques
paraules que ens explica què pot passar quan ens enfrontem a allò
desconegut.

Dossier de prensa
14 de setembre de 2020

Espais del Mercè Arts de Carrer 2020
Parc de la Ciutadella
El Parc de la Ciutadella continua sent l’espai de referència de la dansa, el
teatre físic i els espectacles de caire tecnològic. Compta amb cinc espais
escènics en els quals hi podrem veure un dels espectacles més destacats
d’aquest MAC, Nautilus, del neozelandès Trygve Wakenshaw. Una proposta
de teatre físic, mim i fins i tot un punt d’excentricitat i d’arriscada bogeria.
En un espectacle especialment recomanable de nit, las Hermanas Picohueso
(Illes Balears) presentaran Excalibur i altres històries d’animals morts per
parlar de temes actuals i ben adults fent servir tècniques del teatre de
titelles, i els de CactuSoup Estudi Creatiu (Catalunya) ens han preparat un
viatge sorprenent amb C/ Mercè, núm. 20, posant les imatges a un cabaret
multidisciplinar de nit que combina vídeo i animacions.
Finalment, Les Impuxibles (Barcelona) porten Des-espera al MAC, una peça
breu de dansa-teatre interpretada per Ariadna Peya, Clara Peya i Marc Soler
que ens parla del que s’espera (o el que no s’espera) de nosaltres.

Parc de la Trinitat
El Parc de la Trinitat compta amb 3 espais escènics: el Bosquet, a la part alta
del parc, amb espectacles pels més menuts, i l’escenari Grada i les Pistes,
dues zones dedicades a espectacles d’arts urbanes i dansa contemporània.
Pel que fa a cultures urbanes, veurem una competició de dansa urbana, un
espectacle de break dance i ‘All Style’ amb alguns dels millors ballarins i
ballarines de la ciutat comtal. La companyia Brodas Bros (Barcelona)
presentará Sliders, una peça sobre rodes. I és que ballar patinant pot ser tot

un art, com demostrarà l’artista de Granada Bboy Shyno, tot un referent de
l’escena del breakdance.

I en percussió, Brincadeira (Barcelona) presentarà Moving distances, una
combinació de l’expressió corporal i la musicalitat per crear melodies amb el
moviment. Des d’Euskadi, Kukai Dantza portaran Fair Play, un muntatge que
ens parla de futbol en un camp de joc transformat en escenari i que fa pensar
en la humilitat, l’esforç i el treball en equip.

El Castell de Montjuïc
Enguany, el Castell de Montjuïc torna a ser l’espai neuràlgic del circ dins el
MAC. Hi haurà 5 espais escènics i s’hi veuran propostes de circ contemporani
en totes les seves disciplines (acrobàcies, clown, equilibris, mà a mà...)
d’entre les quals destaquen ADN de CIRC (Barcelona), de Kerol, un artista
extraordinari que combina els malabars amb el beatbox. Onze artistes
dirigiran i presentaran una gran festa del circ amb escenografia de Patxowork
i música d’Ale Romero.
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També podrem gaudir en directe de la companyia Slow Olou (Catalunya),
formada per dos dels grans pallassos del país, Toti Toronell i Pere Hosta. A
Nothing de nothing ens porten una mostra del seu humor absurd amb el nores com a punt de partida.

I des del punt més alt ens arriba la proposta de la companyia Delrevés Dansa
Vertical (Barcelona). Finale (Barcelona) és una mirada diferent de la dansa
clàssica en la qual l'arquitectura, i més concretament els murs del Castell de
Montjuïc, serveix de suport del moviment.

Parc de Joan Miró
El Parc de Joan Miró és un nou espai pensat específicament per al públic
familiar. No s’hi veuran espectacles considerats per a tots els públics, sinó
que aquest espai ha estat programat amb una mirada especial cap als nens i
nenes de la ciutat. Les proposes artístiques –la gran majoria de companyies
locals- són d’alt nivell i es presentaran embolcallades per una estètica a mida.

Hi podrem veure Asteroid, de la companyia Campi qui pugui, dirigit pel gran
pallasso Toti Toronell, una peça amb molt d’humor i ben poques paraules
que ens explica què pot passar quan ens enfrontem a allò desconegut, i
Hamelí, de Xip Xap Teatre (Catalunya), una companyia que aplica la seva
manera de fer teatre, amb titelles i actors reals, a grans històries clàssiques,
com passa amb la història d’Hamelí.

Ciutat Meridiana
El camp de futbol de Ciutat Meridiana serà un espai dedicat al circ amb
espectacles d’humor. Hi podrem veure 3 espectacles de companyies
catalanes i una de valenciana.
L’espectacle estrella d’aquest recinte és Remember Show, de Teatre Mòbil +
Marcel Gros (Catalunya). La companyia de teatre familiar creada el 1984 a
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Manresa es retroba després de trenta anys amb , el clown Marcel Gros, un
dels artistes que la va fundar i després va emprendre una carrera en solitari.
Tots plegats reten un homenatge a l’ofici, al riure, a l’humor i a l’amistat
reinterpretant els seus números més llegendaris.

Jardins de Ca n’Altimira
Als Jardins de Ca n’Altimira s’hi concentraran els espectacles de teatre de
titelles per a públic familiar. Un recorregut amb animacions i
acompanyaments musicals portaran al públic cap a l’espai escènic on s’hi
podran veure 5 espectacles diferents d’entre els quals, Daltabaix, de Matito
(Catalunya). En aquest espectacle de titelles el públic coneixerà un titella de
guant que s’ha fet famós pel seu humor, els gags que protagonitza i la seva
irreverència.

Jardins de l’Hospital de Sant Pau
Els Jardins de l’Hospital de Sant Pau seran un espai de caire contemporani
especialitzat en dansa. Gran part dels espectacles que no es van poder
realitzar a la Quinzena de Dansa Metropolitana formaran part de la seva
programació el dia 24 de setembre.
Entre ells, es podrà veure Sempreviva. Entre el realisme i la paròdia, és el
primer solo de dansa-teatre de la directora i coreògrafa Mar Gómez
(Catalunya), que defensa ella mateixa. Presenta una dona atrapada en els
valors sexistes en clau d’humor, amb música en directe a càrrec de Marcelo
Mercadante. També hi podrem veure una altra gran coreògrafa de casa
nostra, Lali Ayguadé (Catalunya). Underneath és una coreografia creada i
interpretada per la mateixa Ayguadé i Lisard Tranis sobre una música original
de Miguel Marín Pavón que remet a la simplicitat de l’abstracte i al moviment
com a força de les persones.
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Al seu torn, les ballarines de la Cia. Aina Lanas (Barcelona) interpretaran el
paper de les "filles de Mawu" en un muntatge coreogràfic, Mawu, que parla
de la part femenina de la deïtat africana Mawu-Lisa i del contrast entre llum i
foscor que origina la vida. Seguint amb la feminitat, Las otras viudas de
FRE3 Bodies (Barcelona) és dansa i teatre físic en una peça creada per Nadine
Gerspacher en col·laboració amb Ombline Huvelle que se centra en els rituals
de dol que practiquen les dones en moltes cultures.
Per altra banda, Chey Jurado (Extremadura), un artista que ha triomfat en les
principals competicions de breakdance i que també transita els camins de la
dansa contemporània, presenta Agua, una peça breu que convida a
submergir-nos en el moviment, en una recreació feta dansa de les qualitats
de l’aigua.
Finalment, també podrem veure Las horas del sacrificio de Juan Carlos
Lérida (Barcelona), una microperformance de dotze minuts de durada que
combina espiritualitat i flamenc en una proposta coproduïda pel Festival
Sismògraf d’Olot i l’associació Flamenco Empírico.

Parc Central del Poblenou
El Parc Central del Poblenou és un espai dedicat al món dels contes i la
literatura i pensat per als més menuts, de 2 a 8 anys. La programació està
formada per una sèrie d’espectacles inspirats en contes clàssics que
ocuparan tres espais escènics. També hi haurà una instal·lació d’un llibre
gegant animada per uns titelles. Gran part dels espectacles d’aquest espai
formaven part de la programació del Món Llibre 2020, que enguany no es va
poder realitzar.
Hi trobarem espectacles de titlles com Els Tres Porquets, La Rateta, La
Caputxeta de la companyia l’Estaquirot Teatre (Catalunya) que han preparat
versions actualitzades i força divertides d’aquests contes amb una acurada
realització plàstica, uns guions especialment àgils i un vocabulari ben ric.
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Parc de l’Estació del Nord
Parking Shakespeare (Barcelona) s’uneix al MAC 2020. La companyia que
ofereix Shakespeare gratuïtament a l’aire lliure durant els mesos d’estiu a
Barcelona, se suma a la programació de Mercè Arts de Carrer després de no
haver pogut actuar aquest estiu.
Presentaran una proposta que van estrenar l’estiu del 2016 al mateix Parc,
Les alegres casades de Windsor, una versió fidelment lliure firmada per Marc
Rosich de la coneguda comèdia del bard The Merry Wives of Windsor. Una
peça que funciona com un rellotge i que ens mostra com dues esposes, Mrs.
Ford i Mrs. Page, es mofen un cop rere l’altre de les pretensions senils de
Falstaff.

Illes de l’Eixample

Tortell Poltrona, pregoner de La Mercè d’enguany, i Pallassos Sense
Fronteres presenten un programa de circ per a tots els públics ubicat en 8
interiors d’illa del barri de L’Eixample. Es podran veure 16 espectacles
diferents, que es concentraran el dia 24 de setembre, entre els quals

destaquem Post-Clàssic, un espectacle del mateix Poltrona (Catalunya) que
recull números que el pallasso ja no fa, d'altres que sempre fa i alguna cosa
que potser encara no ha fet mai. Es podrà veure als Jardins Constança
d'Aragó i als Jardins de Safo.
També destaquen els espectacles de Pallasses del món, un popurri de
pallasses amb Jimena Cavalletti, Cia. La Senyoreta, Lola González, Cristi
Garbo, la Xicana, Cia. Gisela de Foc (Catalunya) que ens faran viatjar pel món
i ens faran viure les seves aventures amb tota mena d'estratagemes
còmiques i pallassístiques.
Set Up d’Els Barlou (Catalunya), on tres excèntrics personatges fascinats per
les grans produccions miren d’imitar-les amb un gust dubtós, i Batibull de
Festa de Pep Callau i els Pepsicolen (Catalunya), on un animador, showman,
clown i mobilitzador de masses i cors al capdavant, també són algunes de les
propostes que es podran veure repartides als diferents jardins del barri
barceloní de l’Eixample.
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Ateneu Popular 9 Barris
L’emblemàtic centre socio-cultural de Nou Barris és un dels nous espais amb
què comptarà el MAC d’enguany i estarà dedicat als espectacles de circ.
D’una banda, la companyia Les dessous de Barbara (França / Espanya)
portarà el seu Crazy Safari Circus, un show transgressor dirigit i interpretat
per Sylvain Pascal i Raül Garcia que pren la forma d’una faula moderna per
parlar de problemes de la societat. El públic quedarà amb la boca oberta amb
les seves tècniques que van des de malabars fins a la natació sincronitzada, el
tir amb arc o la doma contemporània.
També destaca la proposta Garbuix, 20è Circ d’Hivern de la companyia Vavel
Circus (Catalunya / Galicia), un espectacle lúdic i enèrgic, de to poètic i
surrealista, interpretat per cinc dones i dirigit a quatre mans per Guillem Albà
i Alberto Feliciate. Aquest show en què es podrà veure perxa xinesa, verticals,
equilibris, trapezi, clown o bicicleta acrobàtica té com a al·licient la música
excepcional a càrrec de Clara Peya.

Jardins dels Drets Humans
Amb una gran biodiversitat i amb l’olor del mar de fons, els Jardins dels Drets
Humans són un dels nous espais en què es desenvoluparà el MAC d’enguany.
Ubicat al barri de la Marina – Zona Franca, aquest gran espai verd acollirà
espectacles amb el Mediterrani com a protagonista.
Hotel locandi: El peix (Catalunya) (Premi Fira Tàrrega 2019) és un solo de
petit format basat en el circ i el pallasso que planteja una reflexió, des de la
poètica de l’absurd, sobre Mallorca i l’impacte del turisme. També es podrà
veure l’espectacular proposta d’El Fedito: Oyun (Comunitat Valenciana), en
què el malabarista Federico Menini ens transportarà a un poble del sud del
Mediterrani creant un artefacte en equilibri dibuixant en l’aire i desafiant la
llei de la gravetat en una proposta plena d’humor, ritme i originalitat, o
Nàufrags de la Industrial Teatrera (Catalunya), una història de dos nàufrags
en clau de clown.

Palauet Albéniz
El Palauet Albéniz presenta un programa de propostes elegants i intimistes
on l'espectador redescobrirà uns jardins únics per gaudir en família. Les
propostes s’integraran en la naturalesa i organicitat de l'arquitectura de
l’espai i ens permetran descobrir un indret inspirador.
Hi podrem veure el duet musical Alexandrae (Catalunya), format per Marc
Vilajuana i Elena Tarrats, que presentaran per primera vegada en públic el
seu nou disc. Una proposta poètic-sonora d’una bellesa exquisida feta a mida
pels jardins del Palauet.
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El duet de clown musical Black & Blue (Catalunya/Mèxic) ens faran gaudir
amb un ‘concert desconcertant’ on no només es podrà escoltar un popurri
deliciós de temes de sempre, sinó que el públic gaudirà de les excentricitats
dels dos personatges curiosos que el fan sonar.
Finalment, Mira’T, de Circ Pànic (Catalunya), és una altra de les joies que es
podran veure al Palauet Albèniz. L'acció que ens presenta en
Jordi Panareda és un diàleg entre l'humà i el que hi ha al seu voltant..
L'organicitat de la seva peça amb l'espai que l'envolta ens transportaran a un
viatge de reflexió a través del moviment per a tots els públics.

Departament de premsa
Institut de Cultura de Barcelona
La Rambla, 99, 08002
Barcelona
Tel 93 316 10 69
premsaicub@bcn.cat
Imatges activitats tradicionals disponibles a l’enllaç:
https://eicub.net/share/service/publicSite?node=workspace://SpacesStore/8
8040219-ded8-4b90-b071-d7562e5175c7

Contactes premsa MAC
Anna Aurich
aurich@wearecosmica.com
699 313 846
Andrea Cosialls
cosialls@wearecosmica.com
644 930 266
Imatges Arts de Carrer disponibles a l’enllaç
https://eicub.net/share/service/publicSite?node=workspace://S
pacesStore/52a54f6d-470d-480b-b095-f58348be0bea

