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Totes les novetats de cultura popular a Barcelona de la setmana: de Corpus a Sant Joan
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Els disset ous com balla de Corpus a Barcelona
Tot i que té uns orígens i un significat incerts, l’ou com
balla és l’element més distintiu del Corpus barceloní.
El seu ball rítmic pels brolladors més bonics de la
ciutat ens anuncia que ha arribat la festa de Corpus
Christi i que la primavera està en el moment de
màxima esplendor. Enguany a tota la ciutat n’hi ha 17
de repartits per indrets molt variats: palaus gòtics,
museus, claustres, escoles...
Llegir més

Sabies que...

El panoli és del dolç típic del Corpus barceloní?
Es tracta d’una pasta en forma de galeta que només es pot aconseguir una vegada a
l’any, el dijous de Corpus, a l’església de la Concepció. L’encarreguen expressament a
un forn del barri, la dreta de l’Eixample, i el venen acompanyat d’un grapat de cireres.
Llegir més

Per Corpus, el Seguici
Popular pren l’Ajuntament
Amb motiu de la festivitat de Corpus, el

La processó festiva de
Corpus, un gran exemple de
patrimoni cultural immaterial
de la ciutat
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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, que
tradicionalment es pot veure entre el
dijous de Corpus i el dissabte següent.
Llegir més

El tímid retorn de les catifes
de Corpus a Barcelona
Aquests darrers anys sembla que el
costum de fer catifes florals per Corpus
es revifa a Barcelona i, al costat del
popular ou com balla, enguany se’n
podran veure cinc: al Centre d’Artesania
de Catalunya, als Jardins de Rubió i
Lluch, a la Casa dels Entremesos, al
Jardí Interior Carrer Elisabets i a la plaça
de la Concòrdia.
Llegir més

Inauguració de la Casa de la
Sardana de Barcelona
El divendres 16 de juny a les 19.00
s’inaugurarà al carrer del Pou de la
Figuera número 15 la Casa de la
Sardana, un equipament que formarà
part de la xarxa de Cases de la Festa de
l’Ajuntament de Barcelona.
Llegir més

La processó es fa el diumenge següent a
la festivitat de Corpus i enguany s’escau
el 18 de juny. A partir de les 18.30, els
diversos elements aniran sortint des del
pati de l’ajuntament acompanyats de
música i seguint un ordre estricte.
Llegir més

Cinquanta anys de l’arribada
de la Flama del Canigó a
Barcelona
Per commemorar aquesta fita i difondre
aquest episodi tan poc conegut de la
història de la nostra ciutat, enguany s’han
organitzat tot d’actes i esdeveniments
que comencen amb la participació en
l’aplec del Canigó i que es clouran el 23
de juny amb una gran rebuda a
l’ajuntament i a la plaça de Sant Jaume.
Llegir més

Per primera vegada s’edita
una guia il·lustrada dels
balls i els grups de diables
de la ciutat de Barcelona
El llibre ‘Colles de diables de Barcelona’
compta amb textos de Xavier Cordomí i
il·lustracions de Juanolo. Es presentarà
el 26 de juny a les 19.00 a l’Espai 4 del
Palau de la Virreina.
Llegir més
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‘Guarnir el món de festa’, la
mostra que aplega festes de
Barcelona, València, Lisboa i
Medellín que transformen
l’espai urbà
A més, el mateix dia de la inauguració a
les 19.00 es podrà veure al Centre
Artesà Tradicionàrius la projecció d'un
film inèdit sobre la festa major de Gràcia
de 1935.

Gitanes, bastons i gegants a
la Festa Catalana de dissabte
Aquest dissabte, 17 de juny, l'avinguda
de la Catedral es convertirà en una festa
major en miniatura per mostrar a tothom,
turistes i gent del país, la riquesa i la
vitalitat de la cultura popular i tradicional
catalana.
Llegir més

Llegir més
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