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Manuel Delgado: ‘El monitoratge de la infància va
posar fi a les fogueres de Sant Joan’
Per què les fogueres de Sant Joan va entrar en
decadència? L’antropòleg Manuel Delgado ho té molt
clar: els nens, que eren els encarregats de ferles, es
van veure apartats del carrer perquè va deixar de
veure’s com un espai de socialització i va passar a ser
una font de perills.
Llegir més

Sabies que...

La tradició dels focs de Sant Joan es manté viva gràcies al
contingut social i col·lectiu que porta implícit?
Durant la nit de Sant Joan, les fogueres s’encenen quan el sol es pon i s’alimenten fins
ben entrada la nit, o la matinada, amb tota mena d’andròmines combustibles.
Antigament, a Barcelona hi haviauna gran competència entre fogueres i sovint
s'establia rivalitat entre els grups, que es pispaven la fusta mútuament per ferla més
grossa.
Llegir més

Tots els focs festius del
nostre calendari, reunits en
una exposició
El nostre calendari i la nostra geografia
estan plens de celebracions que tenen el
foc com a element protagonista. Per
primera vegada totes aquestes
manifestacions s’agrupen a l'exposició
‘Falles i fogueres. Focs festius als Països
Catalans’ que es pot veure al
Tradicionàrius.
Llegir més

Un llibre i un espectacle que
fusiona música i dansa per
recordar Joan Serra
Divendres el Centre Artesà
Tradicionàrius homenatjarà la figura del
coreògraf Joan Serra, mort ara fa tres
anys, amb la presentació del llibre ‘La
dansa a l’escola. El mestratge de Joan
Serra’ i l'estrena de l'espectacle 'Sols'
amb el músic Carles Belda i el ballarí
Jordi Rubio
Llegir més

El Centre Municipal de
Cultura Popular de Can Galta
Cremat fa deu anys
Aquesta primavera la cultura popular de
Sant Andreu commemora un triple
aniversari: el gegantó Galtetes, el
Bretolàs i el Centre Municipal de Cultura
Popular de Can Galta Cremat fan deu
anys. Dissabte les celebracions arriben al
punt culminant amb la festa ‘Suma’t’: un
sopar seguit de ball.
Llegir més

Els Castellers de Barcelona
fan 47 anys amb una diada
doble
La colla castellera més veterana de la
ciutat, els Castellers de Barcelona, fan 47
anys. I per celebrarho s’obren a la ciutat
programant una sèrie d’assaigs públics i
una diada castellera doble, que es farà
aquest cap de setmana.
Llegir més

Les diades castelleres
d’aquest cap de setmana a
Barcelona: 11 i 12 de juny
Voleu veure castells a Barcelona aquest
cap de setmana? Us fem un llistat amb
totes les diades que es fan a la ciutat:
vigília i aniversari dels Castellers de
Barcelona, els Castellers de la Vila de
Gràcia a la festa major del Baix Guinardó
i la Jove de Barcelona a Sant Gervasi.

Els Gegants del Pi inauguren
una exposició fotogràfica i
una altra de miniatures
A partir de l’11 de juny les imatges del
concurs d'Instagram de les festes de
Sant Josep Oriol es podran veure
exposades a la Casa dels Entremesos.
La mostra es completa amb l'exposició
‘Els altres Gegants del Pi’.
Llegir més

Llegir més
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