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El cant improvisat es troba a Barcelona aquest
desembre

 

 

Aquest mes Barcelona dedicarà tot d’actes a la glosa:

encontres, cursos, tertúlies, exposicions,

presentacions de llibres i projeccions de documentals.

Se n’han programat a tres espais diferents amb

l’objectiu de conèixer les tradicions del cant improvisat.

Llegir més

 

 

Jornada de formació ‘La glosa a l'escola.
L'experiència a Euskadi’

 

 

Dins el mes de la glosa a Barcelona la formació Cor

de Carxofa organitza un curs especialitzat

d’introducció a la cançó improvisada. La jornada de

formació parteix de l’experiència reeixida del País Basc

amb les escoles de ‘bertsolaris’, que han contribuït a

mantenir molt viva la tradició.

Llegir més

 

 Sabíes que...  
 

El gènere de la cançó improvisada té moltes variants
territorials?
 

A les Illes Balears parlem de glosa; al País Valencià, de les albaes; a l’Ebre, de les

jotes; a Lleida, els gitanos han conreat els garrotins; les nyacres a l’Empordà; i les

corrandes les trobaríem força esteses per tot el territori català.
 

Llegir més
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L’Esperit de Nadal inaugura

els pessebres de Ciutat Vella
 

Dissabte 13 de desembre l'Esperit de

Nadal farà una visita al Districte de Ciutat

Vella per fer una ruta pels diversos

pessebres de l’Associació de

Pessebristes de Ciutat Vella ha fet i

inaugurar el Nadal a la Casa dels

Entremesos.
 

Llegir més

 

 

 

Diada de les tradicions i

costums nadalencs
 

La Carassa de Nadal i l’Esbart Català de

Dansaires esdevindran protagonistes de

la Fira de Santa Llúcia el divendres 12 de

desembre a la tarda. Es tracta de la

diada de les tradicions i costums

nadalencs, una festa que ja fa vint-i-un

anys que se celebra en el marc de la fira.
 

Llegir més

 

 

 

Cercavila de la mort i el

renaixement del Fènix del
Poblenou

 

Al Poblenou, Nadal s’hi celebra amb una

festa en què té molt protagonisme el

bestiari del barri. Es diu ‘Ara ve Nadal’,

l’organitza la Colla del Drac i enguany es

farà el dissabte 13. Hi haurà una fira,

cercavila de bestiari, la representació de

la mort i renaixement del Fènix i un

rondallaire.
 

Llegir més

 

 

 

El Festival Dau amplia l’oferta

cap als jocs tradicionals i
populars

 

El joc també és una part indiscutible de la

cultura popular. Conscient d’això,

l’organització del Festival Dau ha ampliat

l’oferta cap als jocs tradicionals i

populars. Enguany hi tindran un espai

propi, on es podran veure de prop jocs

tradicionals molt arrelats o alguns que

gairebé s’han perdut.
 

Llegir més

 

 

 

Nadal a la Casa dels Entremesos
 

El mes de desembre marca l’inici del cicle nadalenc a la ciutat i la Casa dels

Entremesos se suma a les celebracions amb tot tipus d’activitats. Per un costat les
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activitats fixes es vesteixen de Nadal i per un altre l’equipament es guarneix i s’omple

d’exposicions i de pessebres.
 

Llegir més

 

 

Taller ‘Bateig de foc’
 

El món del foc és una de les expressions més espectaculars de la nostra cultura

popular, amb les carretillades dels diables, els correfocs i les bèsties escopint guspires.

El taller ‘Bateig de foc’ vol recollir tots aquests elements i fer viure aquest àmbit festiu

als alumnes de segon i tercer cicle d’educació primària.
 

Llegir més
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