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15 coses que no sabies sobre els 25 anys de la Víbria
de Barcelona

 

 

La Víbria de Barcelona, una de les bèsties més
internacionals del Seguici Popular de la ciutat, està
d’aniversari. Enguany se celebra el 25è aniversari de la
recuperació de la peça, que forma part d’un procés
integral de recuperació de la imatgeria festiva històrica
de Barcelona. Vint-i-cinc anys donen per moltes
curiositats i anècdotes, les voleu conèixer?

Llegir més
 

 Sabies que...  
 

El ball de bastons té un origen incert?
 

Origen grec? Una evolució dels antics balls d’espases? Una dansa que ja es feia a la
prehistòria? Els experts no es posen d’acord sobre l’origen del ball de bastons
 

Llegir més
 

 

 

Una tarda de gegants i
cultura popular amb els
Gegants de Sant Jaume

 

Com cada any pels voltants de Sant

 

 

La il·lustradora Sònia Pulido
signa el cartell de la Mercè
2018

 

Com molts altres autors que s’han
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Jaume, la colla gegantera de Sant Jaume
honora al seu patró amb una trobada
anual de gegants que es farà el dissabte
21 de juliol.
 

Llegir més
 

encarregat del cartell de la Mercè, Pulido
explica que el que va fer primer de tot va
ser preguntar-se qui és la Mercè.
 

Llegir més
 

 

Les mostres de la cultura
popular de Lisboa que
podrem veure per la Mercè

 

Lisboa és una ciutat amb una cultura
popular i tradicional molt arrelada i per la
festa major de la ciutat ens n’oferiran un
tastet.
 

Llegir més
 

 

 

Per la festa major de Gràcia,
folk!

 

Aquest petit festival de música tradicional,
que es fa a la plaça del Sol i dura del 15 a
21 d’agost, és impulsat pel Centre Artesà
Tradicionàrius
 

Llegir més
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