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Els actes de cultura popular de Lisboa que podrem
veure per la Mercè 2018
Lisboa, la ciutat convidada a les festes de la Mercè
d’enguany, manté certs paral·lelismes amb Barcelona:
totes dues ciutats viuen intensament la cultura dels
barris i mantenen un bon reguitzell de festes i
tradicions. Per això entre els actes del programa de la
ciutat convidada, aquest any n’hi ha uns quants que
ens explicaran com Lisboa viu la seva cultura popular.
Llegir més

Sabies que...

Enguany per la Mercè hi ha programades més de 50 activitats de
cultura popular i tradicional?
Tots aquests actes, que es faran al llarg dels quatre dies de durada de la festa major,
mobilitzaran a 212 entitats de Barcelona i de la resta del país. Dóna un cop d'ull a la
programació per descobrir-los!
Llegir més

Els balls d’Aureli Capmany,
al Mercè Dansa 2018
Set balls diferents, provinents de diversos
punts del país, oferiran una tria de danses
relacionades amb la trajectòria i els
gustos del folklorista barceloní.

Diada castellera doble per la
Mercè
Durant la temporada castellera a
Barcelona, hi ha diades gairebé cada cap
de setmana, però una de les cites més
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Llegir més

destacades de tot el calendari de la ciutat
és per la Mercè.
Llegir més

El correfoc, un invent
barceloní
Un dels actes més populars i
concorreguts de les festes de la Mercè és
el correfoc però poca gent sap que va ser
inventat a Barcelona. Fins i tot té una data
concreta de naixement: les festes de la
Mercè del 1979

Les sardanes, un clàssic de
la Mercè
El programa actual de la Mercè continua
farcit d’actes sardanistes entre concursos,
audicions i ballades populars. Enguany
n’hi ha sis, de repartits en els quatre dies
que dura la festa.
Llegir més

Llegir més

Festes de la Mercè 2018: els
6 actes de cultura popular
imprescindibles del
divendres 21 de setembre
El pregó, el Toc d'Inici i la Passejada de
les Bèsties són algunes de les activitats
imprescindibles del primer dia de festa
major.
Llegir més

Festes de la Mercè 2018: els
10 actes de cultura popular

Festes de la Mercè 2018: els
8 actes de cultura popular
imprescindibles del dissabte
22 de setembre
El Mercè Dansa, el correfoc, mostra de
ball de bastons, cant coral... són algunes
de les activitats imprescindibles del
dissabte de festa major.
Llegir més

Festes de la Mercè 2018: els
13 actes de cultura popular
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imprescindibles del
diumenge 23 de setembre
Sardanes, castells, esbarts, moixiganga,
falcons, la Xambanga de Gegants... són
alguns dels actes de cultura popular més
destacats de la vigília de la Mercè.
Llegir més

imprescindibles del dilluns
24 de setembre
El dia de la festa major l’activitat
s’intensifica: hi ha matinades de grallers i
trabucaires, el Matí Gegant, el Seguici de
la Mercè, els balls protocol·laris de l’Àliga i
els gegants, la diada castellera de les
colles...
Llegir més
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