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Els pessebres vivents de Catalunya es mostren al
Poble Espanyol

 

 

Sis pessebres vivents de diverses poblacions de

Catalunya es podran veure aquests dies de Nadal al

recinte del Poble Espanyol. La Mostra de Pessebres

Vivents de Catalunya s’inaugurarà el dissabte 20 de

desembre al matí, amb una festa a càrrec de l’actor

Quim Masferrer.

Llegir més

 

 

Setze representacions diferents de ‘Els Pastorets’ a
Barcelona

 

 

Una de les representacions teatrals més tradicionals

de Nadal són els pastorets. En la seva versió més

clàssica són escenificats per actors amateurs de totes

les edats i els promouen algunes parròquies, casals,

ateneus, centres cívics i orfeons. Aquest any a

Barcelona es fan setze representacions d’aquest

tipus.

Llegir més
 

 Sabíes que...  
 

El caganer no és una figura exclusiva del pessebre català?
 

El caganer és una de les figures més populars del nostre pessebre però no és pas

exclusiva de Catalunya: podem trobar-ne a Múrcia, Portugal, Nàpols... on són coneguts

amb el nom de 'cagones', 'cagoes' i 'cacone' o 'pastore che caca'.
 

Llegir més

 

 

http://p3trr.emv2.com/HS?b=mix1yr0Kp5toxoEb1YNkT8pIvj2DWJZqur1FbRzlpz9D-xJkJHNVX4NzYGl75Kng&c=LM7Nj4baDYiCfXxwfiw1-Q
http://p3trr.emv2.com/HS?b=qIXjfIQcOgdOgQdIZ5FZAP9q8V6MZAU7tL3GxCH98GxsMBj7p7JkU-wqgR22mqxY&c=SkF3-QWgulUTR3Vp_QIleA
http://p3trr.emv2.com/HM?b=mrqmZn7Kn4PG8SYbtgO4UXLz4QPNe_tQP9WI6AGH_MWYdbbNUsY9JyRFgbbqK_yN&c=8kwjpxk6Kr7G0ctzf6zP1w
http://p3trr.emv2.com/HS?b=3Cc44J_znbbASRkU0yKhtrAIhefdmOTnJEGWEEUt9JSNKn7djNZFbFr0Mu5kNiJF&c=JcZCSLYBPDc3SRfmYb_WaQ
http://p3trr.emv2.com/HS?b=_VR2zuawLOk4oNQJ3BBKiH-jFClQxe9XQSqfnNRAZCmsnfyHevXdVMrh53RK-A_i&c=AF1v49CDaCxtYZrZjyEd9g
http://p3trr.emv2.com/HS?b=litJjt42kSOHdP0p9NydF-gMokGdML2R_IwKbK02T9b6Mu26itiBLMokBOgGJf7v&c=VWsV6hbmxis8yhAwJIppsQ
http://p3trr.emv2.com/HS?b=OCfOwZYvhYBl7uhp7qBaPyEkex9_2Ghu79O_XgMCqBLaGE_ivANMaGH7GyxDW6u5&c=8lyBgXWoC6ZkH5UHhxe81Q
http://p3trr.emv2.com/HS?b=SdjnRA03vkr6_jUYybwAylwTqu3CqdfpgatrNd6t3vkY2fT9yhP9SDCwnMa25YxM&c=GLPZcSyYEM1C95jSjHTkwg
http://p3trr.emv2.com/HS?b=9PmQoR4YFYUNtP1NfYwATy8S1UCR2iYCODexAZn5U34S2Qzv4WyYHX6jQA9ZTAoq&c=UMas67xYHpXgRQJngXETvg
http://p3trr.emv2.com/HS?b=o1DWWEvGt71aDXki833rCm-kYOnldc8m14PNLs0RtKD28h68t8y_qF1bixJ0ITgI&c=FFbKlZmBtuOfnEaB4yRgMQ
http://p3trr.emv2.com/HS?b=y7ep05LlmI9shJjCKWywH9hAo-jPKe4pgl-q9pzQmGdO7rDB2xYf4Z9UYeJYQqEE&c=-P8lFCBlLw66u1nKwcnXmw


 

El Cant de la Sibil·la se sent a

Barcelona la nit de Nadal
 

El Cant de la Sibil·la és una peça

medieval de teatre religiós que pronostica

l’arribada del messies i la fi del món. El

2009 va ser declarat patrimoni immaterial

per la UNESCO i es representa el 24 de

desembre a la nit, ben bé abans de la

missa del Gall. A Barcelona es

representa a quatre parròquies.
 

Llegir més

 

 

 

El pessebre vivent de la

Torre del Suro, molt més que
un pessebre

 

Un dels pessebres vivents més destacats

que es fan a Barcelona és el de la Torre

del Suro. És impulsat per l’Escola Taller

Sant Camil, es fa en un entorn privilegiat i

és protagonitzat per persones amb

discapacitat intel·lectual. Enguany es

representarà el dilluns 22 de desembre.
 

Llegir més

 

 

 

L’aplec de Nadal i un concert
de nadales de la cobla Sant

Jordi – Ciutat de Barcelona
clouen els actes de la Capital
de la Sardana del 2014

 

Una de les cites més assenyalades del

calendari sardanístic barceloní és l’aplec

nadalenc, que es farà diumenge, 21 de

desembre, al parc de la Ciutadella. La

trobada ja fa divuit anys que s’organitza,

impulsada per totes les entitats

sardanistes de la ciutat.
 

Llegir més

 

 

 

Cercavila de l’Home dels
Nassos se’n va al Guinardó

 

Cada 31 de desembre es pot veure pels

carrers de Barcelona un home que té

tants nassos com dies té l’any: és el

capgròs de l’Home dels Nassos. Com

cada any, sortirà de la Casa dels

Entremesos acompanyat del seu seguici i

anirà en cercavila cap al Guinardó, on

conduirà una festa infantil en un espai

recuperat recentment.
 

Llegir més

 

 

 

Ruta de pessebres populars per Ciutat Vella
 

http://p3trr.emv2.com/HS?b=CYPanyuy7kEQoGGrvrmp4D4qeoNUZkVQekWlUyQ2Dc9qFAOWANiBwFv0ykTZ5ngg&c=vYFAGFmN9AHLi83WaSPinA
http://p3trr.emv2.com/HS?b=XYDpjm3qyVyhzNx1Q2Z3DHoSDUZTQexHVelYBhrIMRasPXgmWHKIypKJepUh8rzm&c=zByizSu4Ehn8IxMlCd9grQ
http://p3trr.emv2.com/HS?b=t7CHpWXopAfQFdYRVMV1RKov7KPR6i5uXkxabWqAeFCpQYa3bsl4UYaxB1G2t8EV&c=luB3cLDK5RNRPNLrYCtiAw
http://p3trr.emv2.com/HS?b=ZBuMfIbH5wCpIgoQfbt9iq-cjtzYwumhTulr1_RsOiP-__269SQevdY-l7w_3XOV&c=ByGxr6JeCNvoBb3XxIJWrw
http://p3trr.emv2.com/HS?b=dhgOSnc49CiYMrJtrzmtXIzBfYaPJN68HNFw1o9HMq3zSZkVrW75VBUMiZ1_o5il&c=c2AJnc-tk5Mc_uJtid-yVA
http://p3trr.emv2.com/HS?b=DgyaSFFk-NWh-d2580mk8dESgicuYHYFdiNUntobBZr4YNaXf_yGrxDsqyUepQTu&c=Kjhzf8B-qp_10BAorIlFTA
http://p3trr.emv2.com/HS?b=OFdMQRCOQihfwXPBMS_7d1ktY1Xne17AovpnuD-eQbeAaywdLmOZKui-kjyC6uAn&c=00_6A_0Ey6n0KS_1d1dwrA
http://p3trr.emv2.com/HS?b=-2tYVTfRmDIX1dpJBNshm9VBRH_NlC5kGvzRwIcRVeKnLlrHdo0DqBS2yAOzPWU3&c=Y7dkSb9bcgRCfpDm4onduQ
http://p3trr.emv2.com/HS?b=BqQ5-IaDZAMsnXFo5FY_kV0bOkKzpF8_tTnUQz6lZ3zdVIuimN2eEB-8uk1obQXl&c=6haYrI0OzGsFk5EWNXA2ig
http://p3trr.emv2.com/HS?b=r-QQVYRUOX4NQlN4dLHd0_GeKIwTRzlBmElr2Q4E2F43iWUW28DvIin5SXkEYx2T&c=NPhK0EGVRafjFVcamZjQUQ
http://p3trr.emv2.com/HS?b=sqpZID-JeWJcM2Zm9TF91tx_Pc7_BQr_vwSqmQafykgzfpkv-rcRECPznAN_7y_9&c=HH8T7fE7S1kA9eXlJgPQvw
http://p3trr.emv2.com/HS?b=OwRTBKfx1VwV70cFNL0ld5EvINFjSAZ2w2AEv9fagdtgoa3AnvYNSqwG5mUqjRvr&c=7Ch4UiQezsXopJ6-HZJPbA
http://p3trr.emv2.com/HS?b=RsXZ5z_o9cvj-m_2XUW8OHIo5EzvlPkh2FP8sdyXi24WXGAuYvJDwfQbxhmQXBEt&c=CGENGvdZNgybetko9NAebQ


Quan s’acosta Nadal Barcelona s’omple de pessebres: n’hi ha en espais públics i als

aparadors d’algunes botigues i, a més, molta gent munta el seu a casa. De pessebres

n’hi ha de moltes menes, però el més tradicional de tots és el que anomenem ‘pessebre

popular‘, que conté un panorama general descobert i és fet amb molsa i suro.
 

Llegir més
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