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El bestiari barceloní ja té una guia il·lustrada!
Nou llibre! · La ciutat de Barcelona és molt rica en
bestiari: n’hi ha molt, de tota mena i per a tots els
gustos! Ara s'acaba de publicar el llibre ‘Bestiari’, amb
textos de Xavier Cordomí i il·lustracions de Juanol0,
que descriu, il·lustra i documenta totes les peces que hi
ha a la ciutat.
Llegir més

Sabies que...

La gralla és un instrument recuperat?
Avui en dia és l'acompanyament sonor indiscutible dels castellers, els balls populars i els
gegants però no sempre ha estat així: es va recuperar a final dels anys 1970, gràcies al
moviment general de reivindicació de la cultura popular i tradicional.
Llegir més

Les falles populars de
Barcelona es consoliden al
Poblenou
Cultura popular del País Valencià ·
Diumenge es cremarà una falla com les

Cap de setmana complet de
cultura popular a Gràcia
Gràcia · Dissabte, 7 d’abril, totes les
entitats de cultura popular de Gràcia faran
la seva diada. Hi haurà tres colles de
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que es fan a València a la platja del
Bogatell. És la jornada fallera que cada
any organitza l’Espai País Valencià de
Barcelona i que es fa al Poblenou.

diables, dues bèsties fogueres, un parell
de colles de bastoners, trabucaires,
castellers, gegants...
Llegir més

Llegir més

Les Corts s’omple de ritme i
percussió amb la trobada
Retoca’mmmm
Música · Enguany la trobada es farà el
dissabte 7 d’abril i hi participaran dotze
agrupacions de tot el país, entre grups de
batucada i diables tradicionals.
Llegir més

Les diades castelleres
d’aquest cap de setmana a
Barcelona: 7 i 8 d’abril
Agenda castellera · Voleu veure castells
a Barcelona aquest cap de setmana? Us
fem un llistat amb totes les diades que es
fan a la ciutat.
Llegir més
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