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Santa Eulàlia és la gran festa d’hivern
de la cultura popular d’arrel tradicional de
Barcelona i, any rere any, s’enriqueix gràcies
a l’aportació dels joves i els infants —planters
de futures generacions— amb una voluntat
que va més enllà de la recuperació de les
tradicions. A la gegantona Laia, les colles
castelleres de la ciutat, els Falcons, els
esbarts, els gegants i les gegantes, l’Àliga
i moltes altres expressions de la cultura
popular barcelonina, enguany s’hi sumarà
el Seguici Festiu de Mataró, la ciutat
convidada del 2016.

Santa Eulàlia is Barcelona’s most
important winter festival. The festival
gets better every year thanks to the
contributions of children and youth.
These future generations are striving
to revive ancient traditions and so
much more. The millions attending
the festivities will enjoy all the usual
highlights. The gegants – giant figures
dressed in costume – will walk and
dance through the streets, including
the most famous of them all, called
Laia. The colles castelleres will form
human towers reaching more than 9
metres high. The Falcons are similar
to the colles castelleres, but they
form other intricate shapes, rather
than towers. The esbarts, meanwhile,
perform traditional dances from
Catalonia. Finally, the Moixiganga is a
representation of the Passion of Jesus
Christ, also involving small human
towers. This year, the city of Mataró
– the guest of honour – will bring its
Seguici Festiu, or Festive Procession,
to the Catalan capital.
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Santa Eulàlia es la gran fiesta de invierno
de la cultura popular de raíz tradicional
de Barcelona. Año tras año se enriquece
gracias a la aportación de jóvenes y niños
–cantera de futuras generaciones– con
una voluntad que va más allá de la simple
recuperación de sus tradiciones. La fiesta
contará con la participación de la gigantona
Laia (la protagonista de la celebración),
los gigantes y gigantas de la ciudad, las
peñas locales de castellers y Falcons con
sus castillos humanos, las danzas de los
esbarts, el Àliga del bestiario histórico,
y muchas más expresiones de la cultura
popular barcelonesa. Además, este año se
les sumará el séquito del Seguici Festiu de
Mataró, la ciudad invitada del 2016.
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Programa de cultura popular

El Seguici Festiu de Mataró,
ciutat convidada
3 11

Exposició a la Virreina: del 30 de gener
al 13 de febrer, de 10 a 20 h
Cercavila: diumenge 14, 17 h
Inici al Palau de la Virreina
Recorregut: Palau de la Virreina, la Rambla,
carrer Ferran, plaça de Sant Jaume (a les
17.30 h, mostra de balls)
Tornada: carrer Ferran, la Rambla,
Palau de la Virreina (arribada a les 19.15 h)
Mostra de foc: diumenge 14, 18.15 h
Plaça de Sant Jaume

Festes de Santa Eulàlia
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El pregó dels infants

Dijous 11, 10 h, a la plaça de Sant Jaume
El pregó dels infants per les Festes de Santa
Eulàlia és una activitat educativa adreçada
a l’alumnat de 3r, 4t i 5è de primària, que té
com a objectiu que els infants coneguin
les institucions polítiques i de participació
ciutadana de Barcelona i que s’iniciïn en
els processos participatius basats en la
coresponsabilitat i la ciutadania activa.
Enguany, el pregó se celebra a la plaça de
Sant Jaume, davant l’alcaldessa de Barcelona
i el consistori municipal.

Audicions de Carilló
des del Palau de la Generalitat
1
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Espectacle
inaugural
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Dijous 11,
a les 20 h
Plaça de Sant Jaume
Divendres 12 i dissabte 13,
de les 20.30 a les 23.30 h,
cada 30 minuts

Festes de Santa Eulàlia

La tradició i la llum donen la benvinguda
a les Festes de Santa Eulàlia. Dansem amb
la llum, un espectacle de música amb
pèndols de llum i làsers, donarà el tret de
sortida als Protocols de l’Àliga de la Ciutat.
Dansem amb la llum és un espectacle mai vist que ofereix una
experiència màgica i plena de dinamisme amb la qual el públic
viurà noves sensacions de llum, color i moviment.
Més informació a la pàgina 15 de LLUM BCN

Diumenge 14, de les 19
a les 22 h, cada 30 minuts
Durada: 8’
Una producció d’Onionlab
& Smow

Dijous 11, de 12 a 12.15 h i de 18 a 18.15 h,
carrers del Barri Gòtic
Programa festiu d’inici de la Festa
Horaris subjectes a modificacions per raons de força major
Organitza: Generalitat de Catalunya

Mataró, la ciutat que enguany ha estat
convidada a participar a les Festes de
Santa Eulàlia, ha portat a Barcelona la seva
imatgeria festiva, que durant catorze dies
es podrà visitar al Palau de la Virreina.
El diumenge 14 de febrer el conjunt
geganter i el bestiari de correfoc sortiran
en cercavila pels carrers de Ciutat Vella i
s’aturaran a la plaça de Sant Jaume, on la
Família Robafaves, els Nans, la Momerota i
la Momeroteta, l’Àliga, el Drac, el Dragalió
i les diablesses ballaran les seves danses.
Després de la mostra de foc, el seguici
tornarà en cercavila al Palau de la Virreina.

Amb la col·laboració de l’Institut
Municipal de Paisatge Urbà

Més informació a la pàgina 6 de Festes de Santa Eulàlia

Els Capgrossos de Mataró també s’uniran a
la festa i el diumenge 14 aixecaran els seus
castells amb les colles de Barcelona a la
Diada Castellera de Santa Eulàlia.
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Els Protocols de l’Àliga consisteixen en una cercavila que surt
de la plaça de Sant Jaume i culmina amb un dels actes més
emotius i solemnes de la celebració: el tradicional ball de
l’Àliga al presbiteri i davant l’altar major de la basílica de
Santa Maria del Mar.
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Els Protocols de l’Àliga

Dijous 11, 20 h
Sortida a la plaça de Sant Jaume
Recorregut: plaça de Sant Jaume, carrer
de Jaume I, plaça de l’Àngel, carrer de
l’Argenteria, carrer dels Sombrerers, placeta
de Montcada, passeig del Born, carrer de
Santa Maria, Fossar de les Moreres i plaça
de Santa Maria
20.50 h, ball dels Gegants de Santa Maria
i el Lleó a la plaça de Santa Maria
21 h, ball de l’Àliga a Santa Maria del Mar

Festes de Santa Eulàlia

Cerimònia del Penó
de Santa Eulàlia
1

Divendres 12, 9.15 h, a la plaça de Sant Jaume
El divendres 12 de febrer comença amb la
tradicional cerimònia de col·locació del Penó
de Santa Eulàlia a la balconada principal de
l’Ajuntament, a càrrec de l’alcaldessa de
Barcelona acompanyada dels regidors. Mentre
sona l’himne d’Els Segadors, la gegantona
Laia i la secció muntada de la Guàrdia Urbana
i els Mossos d’Esquadra saludaran des de la
plaça el Penó de Santa Eulàlia, que presidirà
la diada tota la jornada.

Cercavila
i balladeta de la Laia
3

1

Divendres 12, 8.45 h,
sortida al Palau de la Virreina
9.30 h, balladeta a la plaça de Sant Jaume
Acabat l’espectacle inaugural a la plaça de
Sant Jaume, l’Àliga de la Ciutat, acompanyada
de la Coronela de Barcelona, els Ministrers de
la Ciutat, el Lleó de Barcelona, els Gegants
de Santa Maria del Mar i els Trabucaires
d’en Perot Rocaguinarda, que conformen els
Protocols de l’Àliga, encapçala una cercavila
que surt de la plaça de Sant Jaume i culmina
amb un dels actes més emotius i solemnes
de la celebració: el tradicional ball de l’Àliga
al presbiteri i davant l’altar major de la
basílica de Santa Maria del Mar.
L’Àliga de Barcelona, documentada des del
segle XIV, tenia el privilegi de ballar dins
les esglésies i el seu ball es considerava
l’honor més gran que es podia fer als
visitants il·lustres. El Decret de Nova Planta
i les prohibicions del 1771 van minvar el seu
simbolisme fins a fer-la desaparèixer. L’any
1989, l’Àliga de Barcelona va ser recuperada
dins del Projecte de Recuperació de la
Imatgeria Festiva de la Barcelona Vella.
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Recorregut de la cercavila de la Laia:
Palau de la Virreina, la Rambla, carrer de
Ferran, plaça de Sant Jaume. A les 9.40 h,
inici de la cercavila de La balladeta de la Laia
Recorregut: plaça de Sant Jaume, carrer del
Bisbe, plaça Nova, Pla de la Seu, carrer dels
Comtes, carrer de la Pietat, carrer del Bisbe
i plaça de Sant Jaume
Enguany Santa Eulàlia cau en festiu i la
gegantona Laia té més temps per convidarvos a ballar plegats i a desfilar en cercavila
pels carrers de la ciutat. Ho aprofita
obsequiant-vos amb aquesta balladeta i
passeig de propina, poc habitual.

Programa de cultura popular
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La Moixiganga de Barcelona

Festes de Santa Eulàlia
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Els Falcons de Barcelona

Actuació a l’avinguda de la Catedral:
divendres 12, a les 10 h

Divendres 12, 10.30 h, inici de la cercavila
a l’avinguda de la Catedral

Cercavila: sortida a les 10.10 h de l’avinguda
de la Catedral

Recorregut: plaça Nova, carrer del Bisbe,
plaça de Sant Jaume. Actuació a les 11 h
a la plaça de Sant Jaume

Recorregut: carrer del Bisbe, carrer de
Sant Sever, baixada de Santa Eulàlia, carrer
dels Banys Nous, carrer d’Avinyó, carrer de
Ferran, plaça de Sant Jaume
Actuació a la plaça de Sant Jaume: 10.30 h
La Moixiganga de Barcelona celebra el seu
segon aniversari després de presentarse durant la Festa Major d’hivern de 2014
i continua treballant en la recuperació
d’una antiga tradició que s’havia perdut a
Barcelona. La moixiganga, precursora dels
castells, és un conjunt de dansa popular,
figures i torres humanes que representen
escenes o misteris de la passió de Crist.
La Moixiganga de Barcelona va néixer
al barri del Clot i compta amb la música
original de Jordi Fàbregas.

Santa Eulàlia i els esbarts
dansaires a la plaça de Sant Jaume
1

El Ball de Santa Eulàlia amb
l’Esbart Santa Eulàlia
Divendres 12, 10 h, plaça de Sant Jaume
Esbart Català de Dansaires amb
la cobla Ciutat de Terrassa
Dissabte 13, 17.30 h, plaça de Sant Jaume
Divendres 12, l’Esbart Santa Eulàlia ens
ofereix a la plaça de Sant Jaume una
moderna representació del Ball de Santa
Eulàlia. L’endemà, amb l’acompanyament de
la cobla Ciutat de Terrassa, actuarà l’Esbart
Català de Dansaires, fundat l’any 1908, el
més antic de Catalunya.
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Les espectaculars figures humanes que els
Falcons de Barcelona aixequen desafiant
l’equilibri i la gravetat no us deixaran
indiferents. A més de les construccions
clàssiques dels Falcons, com són l’Escala
o la Pira, a la colla de Barcelona li agrada
innovar i arriscar-se per oferir-nos
contínuament noves figures. Els Falcons de
Barcelona es van presentar a les Festes
de Santa Eulàlia del 2003 i tenen el seu
origen en el Sokol («falcó» en txec), una
associació gimnàstica creada a Praga el 1862
que va estendre el seu model per diversos
països europeus, entre ells Catalunya, on es
va implantar cap al 1928.

Programa de cultura popular
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XIII Mostra d’esbarts dansaires
infantils i juvenils

La passejada
i el ball de les Laies

5

14 1

Divendres 12 i dissabte 13 , 12 h,
avinguda de la Catedral

Divendres 12, a les 18.30 h,
a la plaça de Sant Josep Oriol

La dansa tradicional popular es manté ben
viva i es transmet a les noves generacions de
dansaires que formen part dels nombrosos
esbarts infantils i juvenils del nostre país.
Per Santa Eulàlia es reuneixen a l’avinguda de
la Catedral per fer-nos gaudir dels seus balls
i de la seva passió per la dansa.

Cercavila: a les 19.15 h
Recorregut: carrer del Pi, plaça de la
Cucurulla, carrer dels Boters, plaça Nova,
carrer del Bisbe, carrer de Sant Sever,
baixada de Santa Eulàlia, carrer dels Banys
Nous, carrer de Ferran, plaça de Sant Jaume
(arribada cap a les 20.15 h)

Programa de cultura popular
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Bastoners de Barcelona

Dissabte 13, 10 h, inici de la cercavila
a la plaça Nova
Recorregut: plaça Nova, carrer dels Boters,
carrer de la Portaferrissa, la Rambla (central),
carrer de Ferran i plaça de Sant Jaume
Actuació a les 11 h, a la plaça de Sant Jaume

Festes de Santa Eulàlia

XIII Trobada de gegantons
infantils i d’escoles de Barcelona
11

1

Trobada: dissabte 13, 10 h,
a la plaça Comercial
Cercavila: dissabte 13, 11 h
Sortida a la plaça Comercial
Recorregut: plaça Comercial, carrer del
Comerç, Via Laietana, carrer de Jaume I
i plaça de Sant Jaume

Amb la Cobla Ciutat de Terrassa dirigida
per Jordi Núñez, en la mostra participen els
esbarts següents:
Divendres 12: Esbart Gaudí, Esbart Lluís
Millet, Esbart Sant Jordi del Foment
Martinenc, Esbart Dansaire Renaixença
i Esbart Maragall
Dissabte 13: Esbart Català de Dansaires, Ballets
de Catalunya, Esbart Sant Jordi de Badalona,
Esbart Sant Martí i Esbart Dansaire d’Andorra

Sardanes. XIII Trobada
Sardanista Infantil de Santa Eulàlia
1

5

Amb la Cobla Ciutat de Cornellà
Divendres 12, 12 h,
a la plaça de Sant Jaume
Ballada de sardanes amb la Cobla Sant
Jordi - Ciutat de Barcelona
Divendres 12, 18.30 h, a la plaça de Sant
Jaume
Ballada doble de sardanes amb la Cobla
Ciutat de Cornellà i la Cobla Mediterrània
ACFB
Diumenge 14, 11 h, a l’avinguda de la Catedral
Les sardanes són un element imprescindible
de les Festes de Santa Eulàlia i cada dia
s’hi celebra una ballada. Trieu i afegiu-vos
a una rotllana per gaudir del ball nacional i,
si no en sabeu prou, potser els més petits
us n’ensenyaran a la XIII Trobada Sardanista
Infantil de Santa Eulàlia.
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Per la diada de Santa Eulàlia, totes les
gegantes de Barcelona canvien de nom i
passen a dir-se Laia per celebrar un dels
actes més antics i significats de la Festa
Major d’hivern. Després de trobar-se a la
plaça de Sant Josep Oriol, les gegantes
inicien una processó encapçalada per
les Laies de la plaça Nova i del Pi i per la
gegantona Laia, en un passeig que les durà
fins a la plaça de Sant Jaume.

A les Festes de Santa Eulàlia de l’any passat
va néixer Ball de Bastons de Barcelona, el
conjunt de totes les colles bastoneres de la
ciutat. Un conglomerat d’influències i estils
que té cinc balls i coreografies pròpies, com
ara la «Ramoneta», de Joan-Josep Llobat
Novella, «La dretana», de Joan Cuscó, o el
«Trencafiles», un ball de cercavila de Marta
Pujadas i Garriga.
Ball de Bastons de Barcelona també té el
seu propi projecte musical, amb peces en
què es reivindica el flabiol i el violí, a càrrec
de la formació musical La Rambla de Ball de
Bastons.

Abans, però, cap a les vuit del vespre i al
seu pas per la baixada de Santa Eulàlia,
la comitiva s’atura davant la imatge de la
patrona per fer-li una ofrena floral i ballar,
amb la música dels grallers, el Ball de Santa
Eulàlia, a càrrec de la Laieta i la Laia, les dues
gegantes de la plaça Nova. A la plaça de
Sant Jaume, un cop tot el seguici ha desfilat
sota el Penó de Santa Eulàlia col·locat
al balcó de l’Ajuntament, les mateixes
gegantes repeteixen el ball al mig de la
plaça, aquesta vegada acompanyades per la
Cobla Ciutat de Barcelona.
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El més petits tenen la seva particular
visió de la imatgeria festiva popular i
construeixen, en dimensions reduïdes,
els seus propis gegants i altres figures
tradicionals. Des de l’any 2004, la Trobada
de gegantons infantils i d’escoles reuneix
les seves creacions, que durant set dies
es podran veure al Born Centre Cultural.
El dissabte 13 es concentraran a la plaça
Comercial per sortir plegats en cercavila
pels carrers i places del centre de la ciutat.
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IX Ballada i cercavila
de gegantons

Els batecs de la Laia
V Trobada de Tabalers

Dissabte 13, cercavila a les 16 h,
inici a la plaça Comercial

Dissabte 13, 17 h, plaça del Rei

11
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Recorregut: plaça Comercial, carrer del
Comerç, Via Laietana, carrer de Jaume I
i plaça de Sant Jaume (cap a les 16.45 h)

4

8

Cercavila 1. 17.10 h: plaça del Rei,
carrer del Veguer, baixada de la Llibreteria,
plaça de l’Àngel, carrer de Jaume I, carrer
de la Dagueria, plaça de Sant Just, carrer
dels Lledó, carrer del Correu Vell, carrer
del Regomir, plaça del Regomir, carrer
de la Comtessa de Sobradiel, carrer dels
Escudellers, la Rambla, passatge de Colom,
plaça Reial (18.15 h)
Cercavila 2. 17.10 h: plaça del Rei, baixada
de Santa Clara, carrer de la Pietat, carrer
del Bisbe, carrer de Sant Sever, baixada
de Santa Eulàlia, carrer dels Banys Nous,
carrer de la Palla, carrer del Pi, carrer de la
Portaferrissa, la Rambla, passatge de Colom,
plaça Reial (18.15 h)

Programa de cultura popular
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8 12 5

Els correfocs

Correfoc dels diables petits
Dissabte 13, 18.30 h, plaça de Sant Jaume
Recorregut: plaça de Sant Jaume, carrer
de Ferran, la Rambla, passatge de Colom
i plaça Reial (arribada a les 19.15 h)
Correfoc de Santa Eulàlia
Dissabte 13, 20 h, plaça Nova-avinguda de
la Catedral
Recorregut: plaça Nova, carrer del Bisbe,
carrer de la Pietat, carrer dels Comtes de
Barcelona, Pla de la Seu (arribada a les 20.45 h)
Mostra de foc de Mataró
Diumenge 14, 18.15 h, plaça de Sant Jaume

Musica Reservata de Barcelona

Dissabte 13, 18 h, Saló de Cent
de l’Ajuntament de Barcelona
Musica Reservata de Barcelona és un grup
de cambra vocal creat el 1991 amb l’objectiu
de difondre el repertori menys conegut del
Renaixement i el Barroc, amb un especial
interès per la polifonia religiosa. L’absència
d’un director fix els ha permès treballar
amb diversos mestres i especialistes en
música antiga, com ara Jean-Marc Andrieu,
Bart Vandewege, Peter Phillips, Andrew
Carwood, Bruno Turner, Josep Vila
i Mireia Barrera.
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Els tabalers de les colles de Diables i
Bestiari de Foc de Barcelona s’apleguen a
la plaça del Rei amb motiu de la V Trobada
de Tabalers per evocar, amb els seus repics
eixordadors, els batecs del cor de santa
Eulàlia. Una gran tabalada que es dividirà en
dues cercaviles per escampar el ritme i el
so de la festa pels carrers del Barri Gòtic.

Quan ja és fosc, les bèsties de foc surten
al carrer esperonades pel repic eixordador
dels tabals i es reuneixen per iniciar
una cercavila de disbauxa i pirotècnia.
Inauguren els actes de foc els nens i nenes,
amb el Correfoc dels diables petits de
dissabte al vespre, fet a la seva mida. Més
tard, comença el Correfoc de Santa Eulàlia:
el Drac, la Víbria o la Tarasca, i altres figures
de les colles de diables i bestiari de foc
dels barris de Ciutat Vella, dansen entre
flames i guspires amb els Diables de la
Quinta Forca, els del Gòtic, els Tarascaires
o els del Casc Antic, fins a arribar al Pla
de la Seu i al final del correfoc, on les
diferents colles participants ofereixen un
espectacle de trons i flamarades.
Diumenge 14, a les 18.15 h, serà el torn de
Mataró, la ciutat convidada, que ens mostrarà
el Drac, el Dragalió i les diablesses, entre
altres figures de foc, abans de tornar en
cercavila al Palau de la Virreina.

El gegants de dimensions més reduïdes
es reuneixen a la plaça Comercial per
desfilar plegats pels carrers de Ciutat Vella
i fer una ballada a la plaça de Sant Jaume.
La gegantona Laia, en Perot lo Lladre, els
gegantons del Pi o els de la Barceloneta,
entre d’altres, formaran part de la comitiva.

1
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ATENCIÓ: La festa del foc és un dels moments més
divertits de Santa Eulàlia, però cal viure-la amb la màxima
precaució. Si hi voleu participar, no oblideu que:
• Us heu de posar una gorra, un mocador de coll i roba de
màniga llarga. Vestiu sempre cotó, no feu servir materials
sintètics. Heu de dur un calçat còmode per córrer quan calgui.
• Absteniu-vos de tirar aigua durant el correfoc: la pólvora
molla és imprevisible.
• Tingueu una cura especial si aneu amb infants i manteniuvos a una distància prudencial del foc. No deixeu anar els
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nens i nenes de la mà i recordeu que, per a ells, hi ha un
correfoc a mida en què la intensitat del foc és menor.
• Si el correfoc passa per davant de casa vostra o de
la vostra botiga, retireu els tendals, tapeu els vidres i
abaixeu les persianes.
• No oblideu que el correfoc és molt divertit, però, si no
respecteu les normes bàsiques de seguretat, també és
perillós. Afegiu-vos a la festa, però gaudiu-ne amb seny!
• Recordeu que sempre heu de seguir les indicacions del
servei d’ordre, que estarà ben identificat.

Programa de cultura popular

Eulàlia, un espectacle
de dansa a la Catedral
6

Dissabte 13 a les 21 h i diumenge 14
a les 16.45 h. Catedral de Barcelona

Festes de Santa Eulàlia
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Matinada de grallers

Diumenge 14, 8 h, baixada de Santa Eulàlia
De bon matí, la música dels grallers que
desfilen pels carrers del Barri Gòtic us
recordarà que la ciutat celebra la Festa
Major d’hivern. Feu cas de la crida i sortiu
al carrer per gaudir de les Festes de Santa
Eulàlia.

XXXV Trobada de Gegants
de Ciutat Vella i Seguici de
Santa Eulàlia
8

Per quart any consecutiu, l’Esbart Ciutat
Comtal presenta Eulàlia (Premi Ciutat de
Barcelona 2013), un espectacle de música
i dansa que es representa a l’interior de la
Catedral de Barcelona, damunt la cripta que
acull el sepulcre amb les relíquies de santa
Eulàlia, per homenatjar la patrona i enaltir
els valors de la llibertat, la igualtat
i la justícia.
Dirigida pel coreògraf Lluís Calduch i amb
música del compositor Francesc Cassú,
Eulàlia recrea la vida de la santa des de
la seva professió de fe fins a la crucifixió,
passant pels martiris que li van infligir, a
través de seqüències de ball, quadres
d’interpretació gestual i composicions amb
moviments coreogràfics que prenen com
a referència les diferents manifestacions
folklòriques i religioses de la cultura
popular catalana.
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VIII Trobada de Puntaires

Diumenge 14, 11 h, carrer dels Arcs
i Portal de l’Àngel

Recorregut: plaça Reial, passatge de
Colom, la Rambla, carrer de la Portaferrissa,
plaça de la Cucurulla, carrer dels Boters,
plaça Nova, carrer del Bisbe, carrer de Sant
Sever, baixada de Santa Eulàlia, carrer dels
Banys Nous, carrer de Ferran, plaça de Sant
Jaume (arribada a les 12 h)
Els gegants de totes les colles geganteres
de Barcelona es reuneixen en aquesta
gran trobada a la plaça Reial per després
integrar-se al Seguici de Santa Eulàlia,
l’acte més antic i un dels més solemnes
de la Festa Major d’hivern. La primera
edició, que es va celebrar l’any 1983, va
ser l’origen de les Festes de Santa Eulàlia
contemporànies.
La gegantona Laia i el Penó de Santa
Eulàlia lideren la cercavila, seguits de
l’Àliga, el Lleó i altres membres del
bestiari històric i festiu. A continuació,
encapçalats pels Gegants de la Ciutat,
la resta de gegants, nans i gegantons
concentrats a la plaça se sumen al seguici,
que els portarà fins a la plaça de Sant
Jaume. A les 12.30 h aproximadament se
celebra el ball de la Laia, el de l’Àliga i el
dels Gegants de la Ciutat i, per acabar, el
Ball de Santa Eulàlia, a càrrec dels Gegants
Nous de la plaça Nova.

Diada castellera amb
les colles de Barcelona i
els Capgrossos de Mataró
1

Diumenge 14, 13 h, a la plaça de Sant Jaume
Cercavila: 12.30 h, sortida a la plaça Nova
Recorregut 1: plaça Nova, carrer del Bisbe
i plaça de Sant Jaume
Recorregut 2: plaça Nova, carrer del Bisbe,
carrer de la Pietat, carrer del Paradís i plaça
de Sant Jaume

1

Diumenge 14, 10 h, trobada a la plaça Reial
Seguici a les 11 h

Festes de Santa Eulàlia

Cinc-centes puntaires vingudes d’arreu de
Catalunya paren els seus coixins, fils, boixets,
patrons i agulles entre el carrer dels Arcs i
el Portal de l’Àngel, per mostrar-nos la seva
mestria en l’art de fer puntes de coixí, una
activitat que va tenir una gran importància a
la indústria tèxtil catalana entre el segle XVIII i
la meitat del XX. No us perdeu el tamborineig
inconfusible dels milers de boixets de fusta
sota els hàbils moviments dels dits de les
artesanes que mantenen viva aquesta tradició.
10 13 Desfilades musicals
i gran Big Band

Diumenge 14, 12 h, plaça de Catalunya
Banda Simfònica Roquetes-Nou Barris de
Barcelona: plaça de Catalunya, Portal de
l’Àngel, carrer dels Arcs, plaça Nova, carrer
dels Boters, plaça de la Cucurulla, carrer del
Pi, plaça de Sant Josep Oriol, plaça del Pi,
carrer del Cardenal Casañas, la Rambla, carrer
de Sant Pau, Rambla del Raval i avinguda de
les Drassanes (13.30 h)
Banda del Col·legi del Pare Manyanet de
Barcelona: plaça de Catalunya, la Rambla,
carrer de l’Hospital, Rambla del Raval i
avinguda de les Drassanes (13.30 h)
La Banda Simfònica Roquetes-Nou Barris i
la Banda del Col·legi del Pare Manyanet es
concentraran a la plaça de Catalunya per
desfilar separades en dues cercaviles i es
retrobaran al Museu Marítim, on actuaran
conjuntament com una gran Big Band.
13

Les colles castelleres de Barcelona, Sants,
la Vila de Gràcia, el Poble-sec, la Sagrada
Família, la Jove de Barcelona i, enguany,
també els Capgrossos de Mataró, la ciutat
convidada, es congreguen a la plaça Nova
a les 12 del migdia per sortir plegades en
cercavila cap a la plaça de Sant Jaume.
Al carrer del Bisbe, davant la porta de
Santa Eulàlia de la Catedral, les colles
s’aturen per aixecar uns pilars en honor
de la patrona. A les 13 h, un cop finalitzats
els balls del Seguici de Santa Eulàlia,
començaran a aixecar els seus castells
davant la balconada de l’Ajuntament per
encetar la temporada amb la primera
diada castellera de l’any.

Programa de cultura popular

Festes de Santa Eulàlia

Programa de cultura popular

Portes obertes
i activitats als museus
11, 12, 13 i 14 de febrer

Els museus de la ciutat
també se sumen a la
celebració obrint les
seves portes a un gran
nombre d’exposicions,
tallers, conferències,
representacions i altres
activitats destinades a
públics de totes les edats.

La Lali Jove: la Festa Major
Juvenil i Associativa de Barcelona
Divendres 12 de febrer,
avinguda de la Catedral

Consulteu el web
barcelona.cat/santaeulalia

5

Activitats per a infants
i tallers per a joves
De les 17 a les 20 h, simultàniament
Reciclar saltant!
Inflable perquè els infants aprenguin
a reciclar jugant

16

Santa Eulàlia a
La Casa dels Entremesos

XIII Mostra de gegantons
infantils i d’escoles de Barcelona

Plaça de les Beates, 2
Horari: de dimarts a dissabte, de 10 a 13 h
i de 16 a 19 h. Diumenges i festius, d’11 a 14 h

Del 7 al 12 de febrer, de 10 a 19 h (dilluns 8
tancat). Inauguració: dissabte 6, a les 18 h
El Born CC (pl. Comercial, 12)

Exposició permanent:

Imatgeria festiva barcelonina: gegants,
nans, capgrossos, bestiari i titelles

11

Des de l’any 2004, la Trobada de gegantons
infantils i d’escoles reuneix les seves
creacions, que durant set dies es podran
veure al Born Centre Cultural.

Exposicions temporals:

El barri perdut
Fins al 10 d’abril

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE:

La trencandansa de Prats de Lluçanès.
Perfum de Festa Major
Editat per l’Esbart Català de Dansaires
11 de febrer, 20 h
Titelles:

El Mag d’Oz
Companyia Sebastià Vergés
13 de febrer, 11.30 h
www.lacasadelsentremesos.cat

14
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Fira d’artesania de Santa Eulàlia

Divendres 12 i dissabte 13 de febrer, de 10 a
21 h. Diumenge 14 de febrer, de 10 a 15 h
Avinguda de la Catedral
Per Santa Eulàlia, artesans del ram de la
fusta, la terrissa, el metall o l’alimentació
natural, munten les seves parades a
l’avinguda de la Catedral per oferir-vos els
seus productes elaborats a mà.
15

L’Associació Cultural Joan Amades us
descobrirà els indrets i racons de Barcelona
relacionats amb la llegenda de santa Eulàlia
en una ruta nocturna guiada que fins i tot
comptarà amb acompanyament musical.

El concert de la Lali Jove
A les 19.30 h
Amb l’actuació de Green Valley,
Lágrimas de sangre, Dalton Bang,
Roba Estesa i Melocoton Band

Tirem de la manta!
Taller de l’Aixada Antiracista amb jocs i
activitats per reflexionar sobre el racisme

Mou-te amb cadira de rodes
i bastons!
Circuit de mobilitat impulsat per diverses
entitats de diversitat funcional

Participa en la retransmissió
de la Lali Jove!
Taller de ràdio

Mostra d’activitats de cultura
dispersa
Cal·ligrafia japonesa, jocs de taula per a
infants i joves i DDR (videojoc de ball)

Ruta Eulalienca

Divendres 12, 21 h, sortida a la plaça del Pedró
Activitat gratuïta. Cal inscriure’s prèviament a
barcelona.cat/santaeulalia

Festes de Santa Eulàlia

Organitza:
Consell de la Joventut de Barcelona
Més informació:
http://cjb.cat/lalijove
15

CONCURS de fotografia
a les xarxes socials!
Comparteix les teves fotos de
les Festes de Santa Eulàlia i LLUM
BCN a Twitter o Instagram amb
els hashtags #LlumBCN16 o
#SantaEulàlia16 i guanya un regal
fantàstic. Participa-hi
i inscriu-te ara a
barcelona.cat/fotomobil

Festes de Santa Eulàlia
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10 h Lectura del pregó
dels infants
De 12 a 12.15 h i de 18 a 18.15
Audicions de Carilló des
del Palau de la Generalitat
Programa festiu d’inici de
la Festa. Horaris subjectes
a modificacions per raons
de força major. Organitza:
Generalitat de Catalunya
20 h Inauguració de les
Festes de Santa Eulàlia i
LLUM BCN: L’espectacle
lumínic Dansem amb la llum
donarà el tret de sortida als
Protocols de l’Àliga de la
Ciutat
9.15 h Cerimònia de
col·locació del Penó
de Santa Eulàlia
9.30 h La balladeta de la Laia
Inici i final de la cercavila
10h Ball de Santa Eulàlia
amb l’Esbart Santa Eulàlia
10.30 h Moixiganga de
Barcelona
11 h Falcons de Barcelona
12 h XIII Trobada Sardanista
Infantil de Santa Eulàlia amb
la Cobla Ciutat de Cornellà

Catedral de Barcelona
Actes Litúrgics
8 h Visita de la cripta
Les Eulàlies es poden apuntar
al Llibre d’Or de la Catedral
9.30 h Cant de Laudes i
Cant dels Goigs a la cripta
10 h Missa Conventual a
l’Altar Major amb el Cor de
Cambra Francesc Valls
11 a 20 h La Catedral
romandrà oberta amb lliure
accés ininterrompudament

18.30 h Ballada de Sardanes
amb la Cobla Sant JordiCiutat de Barcelona
20.15 h Final de la Passejada
de les Laies i Ball de Santa
Eulàlia

10 h La Moixiganga de
Barcelona
10.10 h Cercavila de la
Moixiganga
10.30 h Cercavila dels
Falcons de Barcelona
12 h XIII Mostra d’esbarts
dansaires infantils i juvenils
amb la cobla Ciutat de
Terrassa dirigida per Jordi
Núñez
Participen: Esbart Gaudí,
Esbart Lluís Millet, Esbart Sant
Jordi del Foment Martinenc,
Esbart Dansaire Renaixença i
Esbart Maragall

Altres espais

Plaça de
Sant Jaume

Avinguda
de la Catedral

Altres espais

Fossar de les Moreres
20.40 h Seguici dels
Protocols de l’Àliga
de la Ciutat. Honors de
La Coronela de Barcelona
i dels Trabucaires d’en Perot
Rocaguinarda
Plaça de Santa Maria
del Mar
20.50 h Ball dels Gegants de
Santa Maria i del Lleó
Basílica Santa Maria
del Mar
21 h Ball de l’Àliga de la Ciutat

11 h Bastoners de Barcelona
Final de la cercavila
12 h Cercavila de gegantons
infantils i d’escola de
Barcelona Final

10 h Cercavila de Bastoners
de Barcelona
12 h XIII Mostra d’esbarts
dansaires infantils i juvenils
amb la Cobla Ciutat de
Terrassa dirigida per Jordi
Núñez.
Participen: Esbart Català
de Dansaires, Ballets de
Catalunya, Esbart Sant Jordi
de Badalona, Esbart Sant Martí,
Esbart Dansaire d’Andorra

Pl. Comercial. El Born CC
10 h IX Trobada de gegantons
infantils i d’escola de
Barcelona
11 h Cercavila de gegantons
infantils i d’escola de
Barcelona
Passeig del Born
16 h Inici de la cercavila de
Gegantons

Dissabte 13

Avinguda
de la Catedral

La Rambla
Palau de la Virreina
8.45 h Cercavila de la Laia
Plaça de Sant Josep Oriol
18.30 h Trobada de les Laies
19.15 h Passejada de les Laies
Baixada de Santa Eulàlia
20 h Ofrena floral i Ball de
Santa Eulàlia
Plaça del Pedró
21 h Ruta Eulalienca

Diumenge 14

Divendres 12

Dijous 11

Plaça de
Sant Jaume

Festes de Santa Eulàlia
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16.45 h IX Ballada
de Gegantons
Final de la cercavila
17.30 h L’Esbart Català
de Dansaires amb la Cobla
Ciutat de Terrassa
18 h Musica Reservata
de Barcelona
Concert al Saló de Cent
18.30 h Correfoc dels
diables petits

12 h Arribada del Seguici de
Santa Eulàlia
12.30 h Ball de la Gegantona
Laia, l’Àliga i els Gegants
de la Ciutat, i Ball de Santa
Eulàlia amb els Gegants
Nous de la plaça Nova
13 h Diada Castellera
amb les colles de Barcelona,
Sants, vila de Gràcia,
Poble-sec, Sagrada Família i
la Jove de Barcelona, amb els
Capgrossos de Mataró com
a ciutat convidada
17.30 h Seguici Festiu
de Mataró i mostra
dels seus balls
Mataró: Ball de Gegants
Barcelona: Gegants de la
Ciutat i l’Àliga de la Ciutat
18.15 h Mostra de Foc de
Mataró
18.45 h Seguici Festiu de
Mataró Cercavila de tornada
al Palau de la Virreina

20 h Correfoc de Santa Eulàlia
21 h Eulàlia, un espectacle
de dansa a l’interior de la
Catedral amb l’Esbart Ciutat
Comtal

11 h Ballada doble de sardanes
amb la Cobla Ciutat de
Cornellà i Cobla Mediterrània
ACFB
Carrer dels Arcs
i Portal de l’Àngel
11 h VIII Trobada de Puntaires
Plaça Nova
12 h Concentració castellera
12.30 h Cercavila casteller
16.45 h Eulàlia, un espectacle
de dansa a l’interior de la
Catedral amb l’Esbart Ciutat
Comtal

Pl. del Rei
17 h Els batecs de la Laia
V Trobada de Tabalers (inici)
Plaça Reial
18.15 h Els batecs de la Laia
V Trobada de Tabalers (final)
19. 15 h Arribada del Correfoc
infantil
Baixada de Santa Eulàlia
8 h Matinades de grallers
Plaça Reial
10 h XXXV Trobada de
Gegants a Ciutat Vella
11 h Seguici de Santa Eulàlia
Baixada de Santa Eulàlia
11.30 h Ofrena floral i Ball de
Santa Eulàlia
Plaça de Catalunya
12 h Desfilades musicals i Big
Band Amb la Banda Simfònica
Roquetes-Nou Barris de
Barcelona i la Banda del Col·legi
del Pare Manyanet de Barcelona
Museu Marítim
13.30 h Final conjunt de
bandes amb una gran Big Band
al Museu Marítim
La Rambla. Palau de la Virreina
17 h Cercavila del Seguici
Festiu de Mataró
19.15 h Cercavila del Seguici
Festiu de Mataró (arribada)

11, 12, 13 i 14 de febrer

llum bcn
Per Santa Eulàlia
la ciutat s’il·lumina

www.barcelona.cat/santaeulalia
facebook.com/barcelonacultura
twitter.com/bcncultura
instagram.com/bcncultura
#SantaEulàlia16
#LlumBCN16

El viernes 12 y el sábado 13 de febrero,
de 18.30 a 24 h, y el domingo 14, de 18.30
a 23 h, cuando cae la noche, Barcelona
se ilumina y transforma la fisonomía
de algunos de sus edificios, plazas,
patios y rincones más singulares, para
explicarnos nuevas historias con la
fuerza de la luz como materia prima.
A la experiencia y el talento de artistas
de prestigio se les unen la capacidad de
innovación y la osadía de los alumnos de
las escuelas de arte, arquitectura, diseño
e iluminación, que nos harán emocionar
con sus instalaciones de luz en los patios
más emblemáticos de Ciutat Vella, el
distrito más antiguo de la ciudad. Una
oportunidad para la experimentación
que Barcelona ofrece a sus talentos
emergentes y que hace de Llum BCN
un festival lumínico urbano de
referencia.
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Llum BCN

11, 12, 13 i 14 de febrer de 2016

From Friday 12th to Sunday 14th
February, as night falls across
Barcelona, the city’s famous buildings,
squares, courtyards and back streets
will be transformed, with light used
to tell new stories. The experience
and talent of celebrated artists will
join forces with the latest innovations
to emerge from the city’s art,
architecture, design, and light schools.
Together, they will fascinate all who
set foot in the most emblematic
courtyards of Barcelona’s oldest
quarter, Ciutat Vella. The event
provides young, emerging talents with
the chance to experiment, making
Llum BCN a festival that all involved
in lighting aspire to be involved in.
The lights will come on at 6.30pm on
all three nights, and will stay on until
11.30pm on Friday 12th and Saturday
13th, and midnight on Sunday 14th.

El divendres 12 i el dissabte 13 de febrer,
de 18.30 a 24 h, i el diumenge 14, de 18.30 a
23 h, quan es fa fosc, Barcelona s’il·lumina
i transforma la fesomia d’alguns dels seus
edificis, places, patis i racons més singulars,
per explicar-nos noves històries amb la força
de la llum com a matèria primera.
A l’experiència i el talent dels artistes de
prestigi s’uneixen la capacitat d’innovació i
la gosadia dels alumnes de les escoles d’art,
arquitectura, disseny i il·luminació, que ens
emocionaran amb les seves instal·lacions de
llum en els patis més emblemàtics de Ciutat
Vella. Una oportunitat per a l’experimentació
que Barcelona ofereix als seus talents
emergents i que fa de LLUM BCN un festival
lumínic urbà de referència.
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Llum BCN

Programa

Espectacle
inaugural

Llum BCN

1

Dijous 11,
a les 20 h
Plaça de Sant Jaume
Divendres 12 i dissabte 13,
de les 20.30 a les 23.30 h,
cada 30 minuts

La llum i la tradició donen la benvinguda a
les Festes de Santa Eulàlia. Dansem amb
la llum, un espectacle de música amb
pèndols de llum i làsers, donarà el tret de
sortida als Protocols de l’Àliga de la Ciutat.
Dansem amb la llum és un espectacle mai vist que ofereix una
experiència màgica i plena de dinamisme amb la qual el públic
viurà noves sensacions de llum, color i moviment.
Més informació a la pàgina 15 de LLUM BCN

Itineraris

Llum BCN

Itineraris
Seguiu el camí il·luminat per «Llum-i-links»
i connecteu amb totes les instal·lacions
Sovint LLUM BCN s’amaga en patis interiors i racons
insospitats de Ciutat Vella. Feu cas dels llums guarnits de
color de plata, vermell o daurat, que us guiaran per totes
les instal·lacions, espectacles i projeccions del festival.
Els recorreguts lumínics «Llum-i-links» han estat
dissenyats per Michela Mezzavilla i artec3 Studio,
organitzats per Hàbitat Urbà/Paisatge Urbà de
l’Ajuntament de Barcelona i coordinats per l’Associació
Professional de Dissenyadors d’Il·luminació (APDI).

Diumenge 14, de les 19
a les 22 h, cada 30 minuts
Durada: 8’
Una producció d’Onionlab
& Smow

Amb la col·laboració de l’Agència d’Energia de Barcelona

Amb la col·laboració de l’Institut
Municipal de Paisatge Urbà

Els Protocols de l’Àliga consisteixen en una cercavila que surt
de la plaça de Sant Jaume i culmina amb un dels actes més
emotius i solemnes de la celebració: el tradicional ball de
l’Àliga al presbiteri i davant l’altar major de la basílica de
Santa Maria del Mar.

Itinerari 1
Mar

Itinerari 2
Catedral

Itinerari 3
Montcada

Des del Palau Bru, seguiu
la llum de color de plata,
que us guiarà per vuit
instal·lacions fins a arribar a
la plaça de Sant Jaume, on
podreu veure l’espectacle
Dansem amb la llum.

El camí dels fanals guarnits
de vermell que comença
a la plaça de Sant Jaume
us descobrirà dotze
espectacles i instal·lacions
de llum en un recorregut
que acaba a la Casa dels
Entremesos, a la plaça de
les Beates.

Un breu trajecte pel carrer
Montcada tenyit de llum
daurada us durà en un
moment des de la Casa
del Marquès de Lió, seu del
Museu de les Cultures
del Món, al Museu Picasso.

Més informació a la pàgina 6 de Festes de Santa Eulàlia

Durada mínima: 20 minuts
Distància total: 1.100 m
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Durada mínima: 20 minuts
Distància total: 980 m

Durada mínima: 5 minuts
Distància total: 15 m

Patis transformats

Patis transformats
Divendres 12 i dissabte 13,
de 18.30 a 24 h
Diumenge 14, de 18.30 a 23 h

Vota el teu pati
preferit entrant a
barcelona.cat/llumbcn
Podràs dir-hi la teva des de
divendres a les 18.30 h fins
diumenge a les 9.30 h!

CONCURS de fotografia
a les xarxes socials!

Comparteix les teves
fotos de les Festes de
Santa Eulàlia i LLUM BCN a
Twitter o Instagram amb els
hashtags #LlumBCN16 o
#SantaEulàlia16 i guanya
un regal fantàstic.
Participa-hi i inscriu-te ara a
barcelona.cat/fotomobil
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Llum BCN
A

Muralla al mar

Patis transformats
C

La ruïna circular

Llum BCN
D

Moenia

Seu de la SGAE a Catalunya.
Palau Bru (passeig de Colom, 6)
BAU. Centre Universitari de Disseny
de Barcelona
www.baued.es/ca

Palau Sessa-Larrard (carrer Ample, 28)
Belles Arts. Universitat de Barcelona
www.ub.edu/bellesarts

Pati Llimona (carrer del Correu Vell, 5)
Escola Superior de Disseny i Enginyeria
de Barcelona (ELISAVA)
www.elisava.net

A mitjan segle XIX, el Palau Bru va ser
testimoni de l’enderrocament de les muralles
de Barcelona. Recrear el sentiment que
devien experimentar els seus habitants quan
es van deslliurar d’aquelles muralles que els
separaven del mar és el principal objectiu
d’aquesta instal·lació.

El miratge de la ruïna: quan el moment
de la construcció i el de la destrucció
són simètrics. Aquell que la testimonia
irremeiablement es desdobla. S’atansa i
constata la petja del passat cristal·litzada.
Alhora, intenta la construcció d’un temps
que es difracta, el record d’un record, el
somni d’un somni... La significació passa per
la projecció de presències que ens permetin
habitar tots aquells temps possibles. És
indiferent si es tracta de memòria o fantasia.

El Pati Llimona és un gran collage de
textures, històries, persones, sons i
sensacions. Una informació no escrita
sinó present en cada pedra, cada fitxa de
dòmino que es posa sobre la taula de la
terrassa, cada turista perdut que observa
la gran muralla i es pregunta què ha passat
perquè tingui tantes cicatrius.

La mar feta llum, la llum feta mar, i la mirada
nostàlgica d’un espectador que se sent
finalment lliure. Aquest és el sentiment que
es vol transmetre al públic, que, a mesura que
travessa les muralles reconstruïdes a les dues
entrades principals del Palau Bru, abandona
la sensació d’ofec i empresonament i es
deixa endur per una llum que inunda l’espai
d’onades de claror que van i vénen.
Autors: Sheila Almansa, Júlia Barberan, Tamara Díaz,
Abdel El’mrabet, Laura Fisas, Laura Giménez, Sonia Gross,
Aida Hernando, Kevin Horcajo, Nerea Ibargoien,
Ingrid Jornet, Judit Juan, Aitor Llambrich, Arantxa Lleida,
Mariona Marquès, Elena Nogués, Noé Prades,
Laury Puigdengolas, Marta Raventós, Eva Tamayo,
Àngela Tornafoch, Anabel Vicaria i Laura Vilarrasa
Assistents de luminotècnia i muntatge: Àfrica Sabé,
Mariel Fuentes i Anaïs Barceló (Alumni)
Coordinació: Oriol Hostench i Pierino Dal Pozzo

La ruïna circular desdibuixa la percepció del
pati del palau i redefineix la jerarquia dels
elements arquitectònics que el defineixen.
Mitjançant la ficció de l’ocupació de l’edifici,
es construeix un ambient oníric, boirós
als ulls de la raó, un escenari perquè el
subconscient hi projecti els fantasmes de la
memòria i la fantasia.
Projecte: Albert García-Alzórriz i Pau Marfà
Producció: Laura Baena, Alexandra Beltrán, Yol Bernadó,
José M. García, Albert Gironès, Cristina Hernández,
Gemma Maldonado, Anna Mansilla, Paula Navajas i Anna
Vilamú
Tutors: Núria Gual i Miquel Planas
Agraïments: Josep Pere Gil i Raül Álvarez
Patrocinadors: Texsa, Marset i Beneito Faure
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Moenia —en llatí, «parets d’una ciutat»—
és un gran teixit que vesteix l’espai amb
la seva ombra, que il·lumina la muralla,
ens abraça i ens hi porta. ¿Es tracta d’una
de les indianes que el senyor Llimona va
comercialitzar durant el segle XIX, impulsant
la indústria tèxtil barcelonina? ¿O potser
és la baixada d’aigua que arribava al mar
quan en aquest indret hi havia les termes
portuàries romanes? Moenia és un gran
sostre teixit que ens il·lumina, projectant-se
sobre la plaça i sobre nosaltres mateixos,
connectant-nos a l’espai i el temps que
conformen la Barcelona que coneixem.
Autors: Juan Ezcurra, Marta Fernández, Gemma
Galceran, Jianan Ju, Aina Machado, Guillem Marquès,
Clara Navarro, Oriol Roig i Marta Vidal
Coordinació: Raffaella Perrone
Tutors: Claudia Schneider i Jordi Ballesta
Consultor de producció: Josep Novell

Patis transformats
E

Trashcendint

Llum BCN
F

La Llum Tafanera

Baixada de Viladecols, 5
UPC School. Màster Lighting Design.
Disseny d’il·luminació Arquitectònica
www.talent.upc.edu

Palau Mercader (carrer dels Lledó, 11)
IAAC. Institute for Advanced Architecture
of Catalonia
www.iaac.net fablabbcn.org

L’espai és com un llibre sense lletres, un ADN
històric, un pou sedimentat en el temps
que transmet a través de les seves parets i
muralles diferents etapes acumulades des
de fa segles. Una capa no podria existir sense
l’altra, com un arbre que amb cada anell de
creixement es reforça. En accedir a l’espai
el visitant se sent envaït per la sensació de
trobar-se en una càpsula del temps, un lloc
que ha romàs tancat a la ciutat, preservat.

Quina seria la personalitat d’una estrella,
si la poguéssim conèixer de prop? Seria
gelosa? Alegre? Tindria sentit de l’humor?
Seria ploranera, riallera o molt seriosa?
S’enamoraria?

En una reacció quasi instintiva, captem
de forma unànime l’essència del lloc: una
sedimentació de capes, un valuós llegat
històric a l’espera de viure, novament. La
nostra eina és la llum, la projecció dels
seus reflexos, la variació de la intensitat,
la freqüència i la temperatura de color, la
introducció de dinamisme, la creació d’una
seqüència que, juntament amb el so, genera
una experiència única a l’espectador.
Trashcendint vol ressaltar l’evolució, la
convivència, la permanència... un nexe entre
èpoques simbolitzat pel pas construït
entre les dues muralles.
Autors: María Sol Agüero, Georgina Bergnes de las Casas,
María Bernús, María Blanco, Alfonso Ivan Bravo, Andreu
Comellas, Anabelle Frias, Idmar María Hernández, Hugo
Enrique Lamas, Eugene Andre León, Blanca Paramés,
Fernando Pérez, Nathalie Rinaldo, Julia Rovigo, Liliana Beatriz
Sanchez, Andrea Soler i Juan Miguel Zeas, alumnes del
Màster Lighting Design. Disseny d’Il·luminació Arquitectònica
Tutors: CUBE.BZ, amb la col·laboració de Lola Solanilla
Patrocinadors: Artemide, Erco, Iguzzini i Olutron
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La llum que ha baixat al pati del Palau
Mercader és una llum tímida i curiosa.
Vol veure el món i escoltar-lo i coneixe’l,
però de seguida s’espanta i fuig cap al
cel. Així doncs, cal anar amb compte amb
aquesta petita estrella, mimar-la i
respectar-la, perquè torni una vegada
i una altra.
La llum tafanera al pati del Palau Mercader
és una instal·lació lluminosa cinètica i
interactiva que vol fer la tecnologia més
amable i apropar-la al públic a través de la
simulació de la personalitat d’una estrella.
Autors: Luis Angello Coarite Asencio, Asya Guney,
Edgard Navarrete Sanchez, Philip Serif, Juan Diego
Ramirez Leon, Ksenia Dyusembaeva, Kunaljit Singh
Chadha, Borislav Schalev, Rossana Graca, Samuel Shapiro,
Yasmin Hamza, Yessica Gabriela Mendez Sierra, Luisa
Roth, Zunabath Abdul Majid, Nina Jotanovic, Zachary
Trattner, Raissa Paz Pertierra, Maria Alexandra Polyakova
i Mehmet Yilmaz Akdogan
Tutors: Alexandre Dubor, Silvia Brandi, Areti
Markopoulou, Maria Kuptsova, Ángel Muñoz,
Leandro Ferron, Djordje Stanojevic, Guillem
Camprodon, Anastasia Pistofidou, Martin Seymour,
Ingi Freyr i Ricardo Valbuena

Patis transformats
H

Alétheia

Consell de Garanties Estatutàries
de Catalunya. Palau Centelles
(Baixada de Sant Miquel, 6-8)
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura
de Barcelona (ETSAB)
www.etsab.upc.edu

Alétheia (del grec ἀλήθεια, «veritat»),
desvetllar, fer manifest allò que està
ocult, allò que és evident. L’oposat de
pseudos (del grec ψευδος, «falsedat»),
l’encobriment.
El pati del Palau Centelles és un recinte
amb vint-i-tres obertures entre finestres
i portes que assenyalen les diferents
estances situades al seu voltant. Pantalles
de la vida interna, insinuacions d’un interior
ocult, fissures d’unes parets hermètiques,
escletxes de llum d’un contenidor estanc,
l’alétheia retinguda en el pseudos.
Amb aquesta antítesi es fan sortir al pati
les diferents cambres del palau, que es
dipositen com una abstracció de l’interior
amagat. La llum latent, continguda en volums
opacs, escapa agitadament a l’exterior per
escletxes. És l’alétheia, el descobriment
dels diferents racons del Palau Centelles, la
revelació de l’ocult.
Autors: Javier Albo, Albert Aymerich, Caterina Prat, Laura
Solsona, Adina Verenciuc i Marina Vila
Tutors: Bernat Hernández i Ariadna Perich
Coordinació: CULT. Sotsdirecció de Cultura ETSAB
Agraïments: Aiterac, Pidemunt i Reformas y servicios Molina
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Llum BCN
K

Spatium fugit

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Casa de l’Ardiaca (carrer de Santa Llúcia, 1)
Escola Massana. Centre d’Art i Disseny
www.escolamassana.es

Spatium fugit pretén il·luminar l’episodi de
la llegenda de santa Eulàlia en què la patrona
de Barcelona va ser tancada en una presó
completament a les fosques abans de ser
torturada. Recuperant el sentit d’esperança,
neix aquest espai interactiu on és el públic,
qui hi aporta la llum.
A l’entrada, unes esferes lluminoses es
reparteixen entre els visitants per fer que
tothom participi en aquesta experiència
sensorial. Els globus que duen a la mà
configuren un paisatge d’esferes de llum en
moviment i, un cop es deixen anar, queden
suspesos en el pati gràcies a una xarxa
situada sota la palmera que forma un sostre
de llum viva. El pas de les hores repercutirà
directament en la forma i composició de
l’obra; el tòpic literari tempus fugit esdevé
aquí spatium fugit, perquè és l’espai, el que
es transforma i s’escapa.
Autors: Gemma Albalat, Annie Baker, Lidia Bartolomé,
Araceli Celeste Buena, Ingrid Johana Bustamante, Eva
Calpe, Raquel Carmona, Melani Claramonte, Maria
Corriàs, Jordi Gracia, César Eduardo Hernández, Claudia
Lanuza, Natalí Llabot, Vanessa Llarden, Itziar Luna Martín,
Maila Mendegoria, Raquel Miguel, Mercè Moga, Paola
Pabón, Montse Paredes, Ernesto Quirant, Iván Rodríguez,
Paula Rodríguez, Marina Sarry, Laura Sintes, Cristina
Sobrado, María Dolores Trujillo i Gema Vázquez, alumnes
de segon curs del Cicle Formatiu de Grau Superior de
Projectes i Direcció d’Obres de Decoració
Tutors: Xavier Carrascal, arquitecte; Èlia Clemente,
interiorista, i Xavier Ferrés, arquitecte

Patis transformats
L

Dins l’univers

Verger del Museu Frederic Marès
(plaça de Sant Iu, 5-6)
IED. Màster en Disseny d’Interiors
www.ied.es

Centenars de petites estrelles que
representen les ànimes dels que han perdut
la vida de manera injustificada brillen en
l’obscuritat total del Verger del Museu
Frederic Marès, fent-nos viure la il·lusió de
ser al cor d’una galàxia, un indret de pau
allunyat de l’estrès i els sorolls de la ciutat.
A partir de certes línies perimetrals del
recinte s’ha definit una forma geomètrica
similar a un rombe, ubicada al punt central
del pati. Gràcies a un sistema d’il·luminació
led mòbil, des de l’interior d’aquest objecte
perforat es projecten feixos de llum que es
reflecteixen a les parets i al paviment del
Verger i es converteixen en petites estrelles.
L’ambient sonor contribueix a crear un
indret màgic, sorprenent i interactiu, que
ens envolta i ens transporta
a l’espai sideral.
Autors: els alumnes del Màster en Disseny d’Interiors
de l’IED
Tutors: Natali Canas del Pozo («El Equipo Creativo»),
Enric Sanchez, Michela Mezzavilla, Oriol Carrasco i
Affonso Orciuoli
Consultor de producció: Victor Burguet
Coordinació: David López Álvarez (IED)
Patrocinador: Artemide
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Llum BCN
M

Resistència

Porxo del Saló del Tinell. MUHBA
(plaça de Sant Iu)
Escola Superior d’Art Dramàtic (ESAD)
Institut del Teatre
www.institutdelteatre.org

Fem atractiu allò que no ho és, emmascarem
la tortura però no la fem desaparèixer.
Resistència parla d’una manera poètica i
teatral dels tretze martiris de santa Eulàlia.
La instal·lació estableix un paral·lelisme
entre el teatre i la vida, buscant en la
representació un cert primitivisme i
utilitzant elements teatrals no arbitraris.
Resistència davant dels martiris i com a
material lumínic. Tretze ampolles d’aigua-sang
pengen d’una estructura de politges, cordes
i contrapesos, elements teatrals que no
s’amaguen a la vista de l’espectador, i gotegen
sobre tretze resistències que descansen en
una catifa de vidres.
Foc, aigua-sang, vidres, claus, cordes... Foc
que il·lumina, escalfa, crema i evapora la
vida. Aigua-sang com a vida i com a element
de tortura, gota a gota. I amb la sonoritat de
les gotes i la seva evaporació, i els sons de
vidres, metalls i foc, la tortura s’obre pas a
través del passadís.
Autors: Sergi Cerdan i Carmen Triñanes
Tutoria i coordinació: Ignasi Font
Escenografia: ESAD (Escola Superior d’Art Dramàtic)
Direcció ESAD: Mercè Mariné i Anna Estrada
Cap d’Especialitat: Bibiana Puigdefàbregas
Col·laboren: Oriol Martín i Irene Ferrer, graduats
de l’Escola Superior de Tècniques de les Arts de
l’Espectacle (ESTAE) Institut del Teatre
Patrocinador: Fluge

Patis transformats
N

Bany de Roig

Llum BCN
P

Incomoditat sensorial

Arxiu de la Corona d’Aragó. Palau del
Lloctinent (carrer dels Comtes, 2)
UPC School-CCCB. Màster en Disseny
i Producció d’Espais
www.talent.upc.edu

MUHBA. Casa Padellàs
(carrer del Veguer, 2-4)
EINA. Centre Universitari de Disseny i Art
de Barcelona (UAB)
www.eina.cat

Bany de Roig cerca crear estímuls visuals
a través del tractament lumínic de l’espai.
Emfatitza la idea que les coses no són
el que semblen, juga amb el suspens i el
bucle que es produeix entre la retina, el
cervell i l’entorn. Un experiment en el qual
l’espectador és l’objecte d’estudi i, al mateix
temps, l’observador.

Incomoditat sensorial crea una atmosfera
inquietant i alhora dinàmica que provoca
en l’espectador una sensació d’incomoditat
i confusió. El moviment engendra la llum
mitjançant unes aspes que en girar tracen
línies de colors que incrementen la
sensació de velocitat. D’això es desprèn
una tensió reforçada per l’espai sonor, que,
després d’una mirada llarga i atenta, esdevé
protagonista.

Aquesta experiència, que conté aspectes
espacials, temporals i emocionals, és
generada per la interacció que es produeix
entre el visitant, el tractament de la llum
i l’espai. El cervell ha d’assimilar menys
informació visual a causa de la monocromia,
i l’espectador té la sensació que veu els
detalls amb més facilitat del que és habitual.
Els ulls detecten més ombres gràcies al fet
que tot, públic inclòs, està tenyit d’un sol
color: el vermell.
Autors: Natalia Albert, Olatz Ayo, Diana Botero,
Nicolle Bravo, Ana Esther Cardoze, Natalia Castro,
Leila Conde, Amalia Díaz, Frammy Espinal, Edna
Figueroa, Argyro Fragkouli, Susana Fuentes, Ana Madrid,
Amancaya Mendoza, Mireia Quintanilla, Alejandra Roa,
Juan Francisco Ruiz, Milluc Rollan, Jose Sosa, Arheli
Subiaurerika Vega, Claudia Vergara, Àngela Vilaplana
i Patrizia Zeballos, alumnes del Taller de Percepció
Tutors: Coque Claret i Josep Ricart
Patrocinador: Germans Giró
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L’arquitectura del pati gòtic envaïda per
la instal·lació es transforma en un paisatge
contradictori que no deixa de ser poètic.
El so i la llum creen una força dinamitzadora
que escomet el visitant de manera violenta.
Una força intensificada pel vent que
generen les mateixes aspes i que augmenta
la sensació d’incomoditat.
Autors: Margarita Pérez, Mar Senén, Júlia Vendrell
i Mariona Vilardell, amb la col·laboració de la resta
d’alumnes de l’assignatura de Disseny d’Espais Efímers
del Grau de Disseny d’EINA
Tutors: Anna Alcubierre i Octavi Rofes

Patis transformats
Q

Path Box

Cercle Artístic de Sant Lluc
(carrer dels Mercaders, 42)
LLOTJA. Escola Superior de Disseny i Art
www.llotja.cat

L’espai patrimonial del Palau Mercader,
seu del Cercle Artístic de Sant Lluc, ha
estat històricament recordat per la seva
aportació al camp del dibuix, amb la
formació de milers d’artistes en l’art més
antic que existeix.
Path Box («caixa de ruta») crea un nexe
per representar els conceptes de traç
i trajectòria vinculats al centre i a les
activitats que s’hi realitzen, a partir de la
recerca de la trajectòria de la llum, vital
i imprescindible per a nosaltres i per a
qualsevol procés artístic. És la reafirmació
d’un camí a seguir a través del qual es
descobrirà la presència i la importància
de les arts. Un punt de partida que pot
acabar en una breu visita o consolidar
el descobriment d’un important focus
d’aprenentatge artístic a la nostra ciutat.
Autors: Clara Alonso, Irene Balaguer, Montse Aunós,
Ariadna Sibilla i David Borjas
Coordinació i supervisió: Nora Ancarola i Xavier Peiró
Programació: Irene Balaguer i Clara Alonso
Ensenyaments Superiors de Disseny (EEES). Assignatura
interdisciplinària de muntatges efímers
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Llum BCN
T

Metre i mig

Museu Picasso. Palau Finestres
(carrer de Montcada, 23)
LA SALLE
www.salleurl.edu

Entreu a descobrir d’una manera única els
colors de l’obra del pintor Pablo Picasso
mentre el Palau Finestres es difumina
dins d’una boira canviant. En aquesta
intervenció, l’espai continent cedeix el seu
paper a l’espai contingut, ocupat per un sol
element: el COLOR.
Un núvol de fum captura la geometria del
pati i crea una atmosfera que ens permet
redescobrir d’una manera diferent aquest
palau al cor del Born. L’espectador perd
la noció de l’espai i alhora descobreix la
gamma cromàtica que el suplanta, mentre
interpreta figures i formes en la boira. Cada
passa dins la instal·lació farà que aquesta
canviï totalment per a cada persona que la
visiti. Un espectacle que promet no deixar
ningú indiferent.
Autors: Jaume Pla Liñan, Sergi Marzo Montoro
i Xavier Bardina Lamelas

Patis transformats
U

Anhel

Museu de Cultures del Món. Palau del
Marquès de Lió (carrer de Montcada, 12)
DEIÀ. Escola d’Art i Superior de Disseny
www.deiadisseny.cat

Anhel és una instal·lació artística en què la
llum, el color, la música i la dansa evoquen
la llegenda de santa Eulàlia, en la qual
l’espectador s’endinsa a través dels sentits.
La història que explica és la d’un sentiment,
uns ideals, la fortalesa de l’ànima, la força
i la valentia que fan que un individu lluiti i
defensi els seus principis.
En accedir al pati el públic passa per un
porxo on una atmosfera càlida de llums
vermells col·locats arran de terra i del sostre
ens recorda el martiri i el patiment de la
santa. El pati està cobert per una xarxa
metàl·lica d’on pengen uns miralls triangulars
que, il·luminats pels focus, brillen com si
fossin estrelles d’esperança. Una per cada
il·lusió per la qual s’ha lluitat.
La música ens envolta mentre una ballarina
dansa durant tretze minuts, el nombre de
martiris que va patir la santa. Una ànima que
juga entre miralls que reflecteixen idees,
sensacions i desitjos encoratjats.
Autors: Maria Arumi, Núria Badenas, Catalina Bargur,
Marta Calderón, Adrià Cros, Pilar Da Pena, Esmeralda
Díaz, Sonia Gener, Mikel Irure, Marta Jiménez, Verónica
Martín, Alba García, Dunia Moreno, María Palau
i Sergio Frías
Tutors: Montse Botey i Gloria Latre
Col·laboradors: Giacomo Damato, enginyer d’il·luminació
(Artemide); Raimon Rius, tècnic d’il·luminació (Teatre
Lliure); Joan Escardó, realitzador d’audiovisuals (Berlinest);
Aina Gargallo i Georgina Avilés, ballarines (Agitart)

13

Llum BCN

Vota el teu pati
preferit entrant a
barcelona.cat/llumbcn
Podràs dir-hi la teva des de
divendres a les 18.30 h fins
diumenge a les 9.30 h!

CONCURS de fotografia
a les xarxes socials!

Comparteix les teves
fotos de les Festes de
Santa Eulàlia i LLUM BCN a
Twitter o Instagram amb els
hashtags #LlumBCN16 o
#SantaEulàlia16 i guanya
un regal fantàstic.
Participa-hi i inscriu-te ara a
barcelona.cat/fotomobil

Espectacles de llum

Espectacles de llum
Divendres 12 i dissabte 13,
de 18.30 a 24 h
Diumenge 14,
de 18.30 a 23 h

Llum BCN
B

Iglú de vent

Espectacles de llum
G

Toca la campana

Llum BCN
I

Dansem amb la llum

Plaça de la Mercè
Jordi Enrich

Plaça de Sant Just
Xevi Bayona

Plaça de Sant Jaume
Una producció d’Onionlab & Smow

Iglú de vent proposa diverses accions
participatives breus per transformar la plaça
de la Mercè de Barcelona. Un iglú de vent
apareix i desapareix per poder jugar amb la
llum, el color i la forma de les ombres.
Un altre iglú és com una gran pantalla màgica
que permet dibuixar-hi a partir del gest.

Toca la campana és un joc interactiu de
grans dimensions en què el visitant pot
participar il·luminant el campanar i fent
sonar la campana de l’església dels Sants
Just i Pastor com en aquell joc de fira en
què, amb la força d’un cop de maça, es
podia fer tocar la campana col·locada a
l’extrem d’un pal. Aquí, per garantir l’accés
al temple, el martell estarà al mig de la plaça,
i il·luminarà part del campanar segons la
força produïda. En el cas que s’assoleixi el
màxim impacte, sonarà la campana de Sant
Just i la part més alta del campanar quedarà
il·luminada.

Un espectacle mai vist que ofereix una
experiència màgica i plena de dinamisme
amb la qual el públic viurà noves sensacions
de llum, color i moviment. Dansem amb la
llum és una coreografia en què conviuen
harmònicament elements físics i sensorials
i en què s’utilitzen dotze pèndols lumínics
en suspensió i diversos projectors làser
ubicats a la façana de l’Ajuntament i de la
Generalitat i màquines de fum distribuïdes
per diferents punts de la plaça de
Sant Jaume.

Iglú de Vent és també una empresa que
recicla la vela dels globus aerostàtics
per crear espais d’arquitectura efímera,
habitacles de vent que s’instal·len amb
gran facilitat en qualsevol lloc. Llum,
color, moviment i poesia per gaudir d’una
experiència diferent.
Amb la col·laboració de Lakarta i Creagia

Projecte: Xevi Bayona, Xaa arquitectura
Producció i muntatge: Xaa arquitectura, Xevi Bayona,
Adrià Villarejo i Alba Colomer
Il·luminació: Electrònica Mas i Clip
Serralleria: Xevi Plujà
So: Santi Cholbi i Clip

La sessió comença amb el balanceig dels
pèndols, cadascun amb un so determinat,
que marquen el tempo i creen melodies
tecnològiques mentre es desenvolupa
l’espectacle. A mesura que els pèndols
es posen en funcionament i de forma
seqüenciada, els llums làser entren en joc i
creen un vincle físic amb l’espectador.
Dijous 11, 20 h (espectacle inaugural)
Divendres 12 i dissabte 13,
de les 20.30 a les 23.30 h, cada 30 minuts
Diumenge 14, de les 19 a les 22 h, cada 30 minuts
Durada: 8’
Direcció creativa: Onionlab
Suports mòbils: Smow
Disseny de so i música: LKO & uunnoo
Làsers i fum: Tecno Radio
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Espectacles de llum
J

El balcó dels somnis

Llum BCN
J

Kort

Plaça de Sant Felip Neri
Toni Mira

Plaça de Sant Felip Neri
Marcel Fabregat i Joel Condal

El balcó dels somnis és un mapping una
mica especial. Cap imatge està generada
per ordinador, s’ha construït tot amb la
«càmera a la mà». Papers de colors, fulles,
sorra, mans, mirades, plomes, fum i dibuixos
fets per nens són alguns dels elements que
il·lustren el viatge d’una petita ballarina
que ha perdut la seva ombra, i que la busca
entre els seus somnis.

Kort és un espectacle de música i so que
ens arriba a través d’una arpa làser i ens
endinsa en la planificació invisible que
caracteritza Barcelona: el seu entorn acústic,
que li confereix textura i una identitat
particular.

Les imatges projectades sobre les pedres
de la façana i els moviments en directe del
protagonista es confonen i es barregen
constantment, i ens conviden a viatjar per
un laberint fet de records i d’imaginació, de
ficcions i de realitats, de píxels i de pell.
El balcó dels somnis és un mapping fet a MÀ.
Divendres 12 i dissabte 13, a les 19, 20, 21, 22 i 23 h
Diumenge 14, a les 19, 20, 21 i 22 h
Direcció i coreografia: Toni Mira
Càmera i muntatge: Martí Mira
Intèrpret: Fàtima Campos

Joel Condal i Marcel Fabregat ens proposen
una manera diferent de deambular pels
seus carrers, de conèixer el color dels seus
barris i la llum dels seus racons, de deixar-se
endur per l’atmosfera desapercebuda que
l’embolcalla, de viure i redescobrir el seu so.
L’arpa làser és l’instrument principal utilitzat
per manipular els sons enregistrats en
diferents indrets de la ciutat i descobrir-nos
les melodies que s’hi amaguen.
Divendres 12 i dissabte 13,
a les 19.30, 20.30, 21.30, 22.30 i 23.30 h
Diumenge 14, a les 19.30, 20.30 i 21.30 h
Durada: 15’
Música original: Marcel Fabregat i Joel Condal
Subministrador de l’arpa làser: Tecnoradio
Vestuari: Efimer
Músics: Marcel Fabregat i Joel Condal
Fotografia: Genís Farran i Laura Barquets

Espectacles de llum
O

Axioma (mapping 3D)

Plaça del Rei
Onionlab

Axioma és un espectacle de mapping 3D
estereoscòpic compost amb imatges de
dues dimensions, que tenen la propietat
de provocar un efecte tridimensional
projectades en una gran façana i vistes amb
unes ulleres especials que es facilitaran al
públic abans de començar l’espectacle.
Axioma és una interpretació de la
geometria com la branca matemàtica que
s’encarrega de l’estudi de les propietats
de les figures geomètriques, punts, rectes,
plans, corbes, superfícies, polígons, etc.
Axioma és un viatge fascinant que ens
portarà a través de diferents etapes o
dimensions: dimensió 0, el punt; dimensió
1, la recta; dimensió 2, el pla; dimensió 3,
els volums; dimensió N, cossos geomètrics
complexos.
Divendres 12 i dissabte 13,
a les 19.30, 20.30, 21.30, 22.30 i 23.30 h

O

Obrint els Ulls

Saló del Tinell (plaça del Rei, 9)
Una coproducció de Muralla 15 i l’ICFO
(Institut de Ciències Fotòniques)

La llum és un element essencial en la
vida moderna. Les ciutats en són el
màxim exponent. Què passaria si un dia
desaparegués?
Una ballarina, una paret de caixes, les
projeccions i la música generen un nou
espai on la història pot començar a créixer
del no-res; un espectacle de dansa
contemporània per a tots els públics que
recorre diferents espais quotidians a través
d’una escenografia crua i bàsica combinada
amb un joc audiovisual suggerent
aconseguit amb la tècnica del mapping.
Ona Fusté, coreògrafa i ballarina, anirà obrint
els ulls a l’ús de la llum en el nostre dia a
dia davant de les il·lustracions animades
de Muralla 15 al ritme de la música de Santi
Vilanova, composta especialment per a
aquesta peça.

Diumenge 14, a les 19.30, 20.30, 21.30 i 22.30 h

Aforament limitat a 350 persones
Entrada des de mitja hora abans de cada representació

Durada: 8’

Dissabte 13, a les 20 i a les 22 h

Produït per Onionlab
www.onionlab.com
Director: Jordi Pont
Productor: Joel Mestre
Música i Disseny de so: uunnoo + lko
3D Artist: Mike van der Noordt, Dominic Plaza, Santi
Morrison, Andreé Chujutally, Aris Sarrallonga i Jordi Pont
Suport tècnic: Block Audiovisuals

16

Llum BCN

17

Durada: 25’
Coreografia i personatge principal: Ona Fusté
Música: Santi Vilanova
Il·lustracions: Cisco KSL i Xevi Bayona
Direcció artística: Leila Cherifi
Animacions i vídeos: Edén Pasies i Marc Planagumà
Il·luminació: Gemma Ibars i Sergi Colomer
Escenografia: Gemma Ibars
Producció executiva: Marc Planagumà
Suport tècnic: Clip

Espectacles de llum
R

Carolina i Ferran

Plaça de les Beates
(davant la Casa dels Entremesos)
Jordi Teixidó

Llum BCN
S

A cor obert

La Casa dels Entremesos
(plaça de les Beates, 2)
Fèlix Vinyals i Art Biotrònic

Espectacles de llum

Llum BCN

La Pedrera:
Moviments Granados

ATENCIÓ:
Dissabte 13, de les 20.15 a les 21 h, el
correfoc de Santa Eulàlia desfilarà per
alguns dels carrers que formen part dels
itineraris de LLUM BCN. Us preguem
que seguiu aquestes recomanacions de
seguretat:

V

La Pedrera (Passeig de Gràcia, 92)
Fundació Catalunya–La Pedrera

La festa del foc és un dels moments més
divertits de Santa Eulàlia, però cal viure-la
amb la màxima precaució. Si hi voleu
participar, no oblideu que:
• Us heu de posar una gorra, un mocador
de coll i roba de màniga llarga. Vestiu
sempre cotó, no feu servir materials
sintètics. Heu de dur un calçat còmode
per córrer quan calgui.
• Absteniu-vos de tirar aigua durant el
correfoc: la pólvora molla és imprevisible.

La Carolina i el Ferran són descendents
directes del gran capgròs Lligamosques, que
cap a l’any 1700 era el mestre de cerimònies
del seguici de gegants i capgrossos.
La Carolina i el Ferran són molt xerraires i
també els agrada molt cantar. Però tenen un
petit problema de personalitat múltiple…
Divendres 12 i dissabte 13,
de les 19 a les 23.30 h, cada 30 minuts
Diumenge 14, de les 19 a les 22.30 h, cada 30 minuts
Guió, imatges i realització: Jordi Teixidó
Projecte tècnic: Eloi Maduell
Música i àudio: Santi Vilanova
Veu femenina: Miranda Teixidó
Amb la col·laboració dels Nanos de Reus

Quan diem que parlem «amb el cor a la mà»,
o que parlem «des del fons del cor», podríem
mentir. O ens podríem enganyar, esforçantnos a pensar una cosa que no és el que de
veritat ens passa al cor, el que sentim de
debò... I és que el domini de la paraula ens
permet mostrar als altres la nostra ànima,
però també ens permet amagar-la.
En aquesta instal·lació interactiva d’Art
Biotrònic, en canvi, les bombetes són la
projecció real del que diu el nostre cor.
S’encenen i s’apaguen al ritme dels nostres
batecs. S’acceleren i s’alenteixen segons les
nostres autèntiques vivències internes.
Són els nostres cors... oberts!
Artista: Fèlix Vinyals

Moviments Granados és un espectacle
interactiu de música en directe i vídeo en
temps real sobre la façana de La Pedrera,
en el qual es representen visualment peces
d’Enric Granados mitjançant l’anàlisi del so
dels instruments i del moviment del director
musical. Amb motiu del centenari de la
mort del compositor i pianista lleidatà, el
fil argumental serà la seva vida i el darrer
viatge que va fer per mar des dels Estats
Units, en què va morir ofegat després que
el seu vaixell fos torpedinat per un submarí
alemany.
La visualització del moviment i la música,
els llenguatges més antics i universals,
transforma la façana de La Pedrera en un
cos viu per mitjà de la projecció de llum,
un instrument de grans dimensions que
resplendeix al bell mig de Barcelona, al
Passeig de Gràcia.
Divendres 12, a les 19 i a les 20.30 h
Director artístic: Xavi Bové. Violí: Joel Bardolet.
Violoncel: Oriol Prat. Piano: Carles Marigó.
Direcció musical: Raúl Patiño. Responsable tècnic:
Eloi Maduell. Arquitectura aplicació: Miquel A. Soler.
Visuals: Nacho Cossío. Moviment: Eduard Frigola.
Anàlisi d’àudio: Eduard Frigola, Miquel A. Soler.
Disseny de so: Santi Vilanova. Grafismes: Gerard
Vallverdú. Models 2D: Marta Barnolas.
Equip tècnic: BLOCK
Agraïments: ESMUC
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• Tingueu una cura especial si aneu amb
infants i manteniu-vos a una distància
prudencial del foc. No deixeu anar els
nens i nenes de la mà i recordeu que, per
a ells, hi ha un correfoc a mida en què la
intensitat del foc és menor.
• Si el correfoc passa per davant de casa
vostra o de la vostra botiga, retireu els
tendals, tapeu els vidres i abaixeu les
persianes.
• No oblideu que el correfoc és molt
divertit, però, si no respecteu les normes
bàsiques de seguretat, també és perillós.
Afegiu-vos a la festa, però gaudiu-ne
amb seny!
• Recordeu que sempre heu de seguir les
indicacions del servei d’ordre, que estarà
ben identificat.
Més informació al telèfon d’informació
municipal i general 010
Cada dia de 0 a 24 h
Establiment de trucada: 0,373 €
Cost/minut: 0,089 €

Llum BCN

Dijous 11

Plaça de Sant
Jaume

Divendres 12
Dissabte 13

20.30 - 23.30 h.
(cada 30 minuts)
Dansem amb la llum
Producció d’Onionlab
& Smow
Durada: 8 minuts

Diumenge 14

Sant Felip Neri

Plaça del Rei

Plaça de
Sant Just

Plaça de
la Mercè

Plaça de
les Beates

Casa dels
Entremesos

19 - 22 h
(cada 30 minuts)
Dansem amb la llum
Producció d’Onionlab
& Smow
Durada: 8 minuts

Patis
transformats
Trobareu la
informació sobre
els itineraris i les
instal·lacions a les
p. 6-13 d’aquest
programa

20 h
Dansem
amb la llum
Espectacle inaugural
Producció d’Onionlab
& Smow
Durada: 8 minuts
20.30 - 23.30 h
(cada 30 minuts)
Dansem amb la llum
Producció d’Onionlab
& Smow
Durada: 8 minuts
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La Pedrera
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19 i 20.30 h
La Pedrera:
Moviments Granados
Fundació Catalunya–La
Pedrera
Durada: 15 minuts

19, 20, 21, 22 i 23 h
El balcó dels somnis
Toni Mira
Durada: 10 minuts
19.30, 20.30, 21.30,
22.30 i 23.30 h
Kort
Marcel Fabregat
i Joel Condal
Durada: 15 minuts

19, 20, 21, 22 i 23 h
El balcó dels somnis
Toni Mira
Durada: 10 minuts
19.30, 20.30, 21.30,
22.30 i 23.30 h
Kort
Marcel Fabregat
i Joel Condal
Durada: 15 minuts

19, 20, 21 i 22 h
El balcó dels somnis
Toni Mira
Durada: 10 minuts
19.30, 20.30 i 21.30 h
Kort
Marcel Fabregat
i Joel Condal
Durada: 15 minuts.

19.30, 20.30, 21.30,
22.30 i 23.30 h
Axioma
Mapping 3D
Onionlab
Durada: 8 minuts

19 - 24 h
Toca la
campana
Xevi Bayona

19 - 24 h
Iglú de vent
Jordi Enrich

19 - 23.30 h
(cada 30 minuts)
Carolina i Ferran
Jordi Teixidó
Durada: 8 minuts

19 - 24 h
A cor obert
Fèlix Vinyals
i Art Biotrònic

18.30 - 24 h
Instal·lacions de
llum en els patis
més emblemàtics
de Ciutat Vella

19.30, 20.30, 21.30,
22.30 i 23.30 h
Axioma
Mapping 3D
Onionlab
Durada: 8 minuts

19 - 24 h
Toca la
campana
Xevi Bayona

19 - 24 h
Iglú de vent
Jordi Enrich

19 - 23.30 h
(cada 30 minuts)
Carolina i Ferran
Jordi Teixidó
Durada: 8 minuts

19 - 24 h
A cor obert
Fèlix Vinyals
i Art Biotrònic

18.30 - 24 h
Instal·lacions de
llum en els patis
més emblemàtics
de Ciutat Vella

19 - 23 h
Toca la
campana
Xevi Bayona

19 - 23 h
Iglú de vent
Jordi Enrich

19 - 22.30 h
(cada 30 minuts)
Carolina i Ferran
Jordi Teixidó
Durada: 8 minuts

19 - 23 h
A cor obert
Fèlix Vinyals
i Art Biotrònic

18.30 - 23 h
Instal·lacions de
llum en els patis
més emblemàtics
de Ciutat Vella

20 i 22 h
Obrint els Ulls
Saló del Tinell. MUHBA
Producció de Muralla
15 i ICFO
Durada: 25 minuts
19.30, 20.30, 21.30 i
22.30 h
Axioma
Mapping 3D
Onionlab
Durada: 8 minuts
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