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Corpus arriba amb una quinzena d’ous com balla
repartits per tota la ciutat
Tot i que té uns orígens i un significat incerts, l’ou com
balla és l’element més distintiu del Corpus barceloní.
Enguany a tota la ciutat n’hi ha una quinzena repartits
pel barri Gòtic, el Raval, l'Eixample, Les Corts,
Montbau, el Guinardó... Principalment estaran oberts
mentre duri la festivitat de Corpus Christi: del 26 al 29
de maig.
Llegir més

Sabies que...

Els Gegants de Corpus són una parella gairebé centenària?
L’Hereu i la Borda van néixer el 1919 per prendre el relleu dels Gegants vells de la
Casa de la Caritat. Des del primer moment van participar en diverses processons de
Corpus fins que van ser guardats l’any 1964. Al 1987 van ser restaurats i des del 1992
el seu ball obre la processó festiva de Corpus a la ciutat.
Llegir més

El Seguici Popular de la
Ciutat s’exhibeix a
l’ajuntament per Corpus
Amb motiu de la festivitat de Corpus, el
vestíbul, les escales i la galeria gòtica de
la Casa de la Ciutat s’omplen de gegants
i bestiari. Es tracta de l’exposició del
Seguici Popular de la Ciutat, format per
imatgeria amb tradició històrica, que es
podrà visitar els dies 26, 28 i 29 de maig.
Llegir més

El misteriós origen de l’ou
com balla
Un entreteniment d’origen àrab?
Celebrar la plenitud de la primavera? Un
costum importat d’Itàlia? Tant l’origen
com el significat de l’ou com balla, la
manifestació més popular de la festa de
Corpus a Barcelona, són difícils
d’explicar.

La processó festiva de
Corpus, patrimoni cultural
immaterial de la ciutat
El moment culminant de la festa de
Corpus a Barcelona és la processó
festiva que es farà diumenge 29 de maig.
És una desfilada laica amb tots els
elements del seguici popular, que surten
acompanyats de diversos balls, música i
més elements de cultura popular.
Llegir més

El panoli, del dolç típic de
Corpus més difícil
d’aconseguir
Aquesta pasta amb forma de galeta feta
amb oli, mel, farina i una punta d’anís
només es pot trobar una vegada a l'any,
el dijous de Corpus, en un indret molt
concret de la ciutat.
Llegir més

Llegir més

Tornen les catifes de Corpus
a Barcelona?

Més de 150 entitats al
FirEntitats de Sants,
Hostafrancs i la Bordeta

Després de molts anys de decadència,
sembla que el costum de fer catifes
El dissabte 28 de maig més de 150
florals per Corpus revifa. Enguany se’n
entitats sortiran al carrer i convertiran els
podran veure dues: als Jardins de Rubió i carrers de Sants, Creu Coberta i la plaça
Lluch, al Raval, i a l'interior de l'església
Joan Pelegrí en un formiguer d’activitats
de Santa Maria del Remei de les Corts.
en motiu del firEntitats

Llegir més

Llegir més

Les diades castelleres
d’aquest cap de setmana a
Barcelona: 28 i 29 de maig
Voleu veure castells a Barcelona aquest
cap de setmana? Us fem un llistat amb
totes les diades que es fan a la ciutat. Els
Castellers de Sants i els del Poble Sec
seran al FirEntitats de Sants i la Jove de
Barcelona actuarà a la festa major de
Trinitat Vella.
Llegir més

Apropa't a la Festa Major de
la Dreta de l'Eixample i la
Fira Modernista
El primer cap de setmana de juny el
carrer Girona fa un salt en el temps i ens
acosta al Modernisme amb el pintor
Ramon Casas, com a convidat
d'excepció. La fira conviu amb la festa
major de la Dreta de l’Eixample, que ens
convida a rutes pel barri, concerts i
degustacions populars.
Llegir més
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