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Barcelona fa la tradicional cavalcada dels Tres Tombs
per Sant Antoni Abat

 

 

Des de fa 190 anys el barri de Sant Antoni celebra

cada mes de gener la cavalcada dels Tres Tombs.

Emmarcada en la festa major del barri, enguany serà

el dissabte 24 de gener, a les 11.00. Actualment, a

Sant Antoni ja no es fa el tradicional recorregut dels

Tres Tombs sobre un mateix circuit, sinó una cercavila

més àmplia que parteix del barri i s’adreça a la plaça

de Sant Jaume.

Llegir més
 

 Sabies que...  
 

Sant Antoni Abat té una relació molt estreta amb els porcs?
 

A principi del segle XIX era molt comú de rifar un porc de cria la diada de Sant Antoni

per a engreixar-lo durant l’any. La relació de Sant Antoni Abat amb els porcs prové de

la iconografia: com que és el patró dels animals de peu rodó, hom el representa sovint

acompanyat d’un porcell.
 

Llegir més
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Tornen el foguerons de Sant

Antoni de la Pobla a Gràcia
 

La festa dels foguerons de Sant Antoni

de la Pobla al barri de Gràcia és una

celebració mallorquina traslladada al barri

barceloní. Consta d’unes mostres de

cultura popular mallorquines i del

Principat i l’encesa de grans fogueres al

voltant de les quals es canten cançons i

es ballen danses tradicionals. La revetlla

d’enguany serà el dissabte 31 de gener

al vespre.
 

Llegir més

 

 

 

El Tradicionàrius posa un

accent alguerès a la festa
dels foguerons de la Pobla

de Gràcia
 

A Gràcia, la festa dels foguerons de Sant

Antoni és tan popular que els dies previs

el Centre Artesà Tradicionàrius organitza

unes jornades per descobrir la cultura

popular mallorquina. El 29 i 30 de gener

es farà un tast de productes mallorquins,

una glosada, concerts de música

tradicional, danses i tallers de ball de bot.
 

Llegir més

 

 

 

El barri del Clot s'afegeix a

Sant Antoni amb una trobada
de bestiari porcí

 

Sant Antoni Abat és una festa amb molt

arrelament popular i que es manifesta de

moltes maneres diferents. Ara el barri del

Clot s’afegeix a la celebració amb una

trobada de bèsties que representen

porcs, la Festa del Pork. L’acte es farà

diumenge, 18 de gener, a l’avinguda

Meridiana i inclourà tallers infantils,

cercavila de bèsties, un dinar xarcuter i

un correfoc.
 

Llegir més

 

 

 

Festa major del barri de Sant

Antoni
 

Del 17 al 25 de gener el barri de Sant

Antoni fa festa major, amb motiu de Sant

Antoni Abat, una diada molt arrelada a

Barcelona. A més de les activitats

relacionades directament amb la

festivitat, com la cavalcada dels Tres

Tombs o la benedicció d’animals

domèstics, a Sant Antoni també s’hi fa un

bon reguitzell d’actes molt genuïns del

barri, com ara la rifa del porquet o les

olimpíades de diables.
 

Llegir més

 

 

 

L’exposició ‘Ballar el moro’ arriba al Tradicionàrius
 

Segons les darreres estimacions, més de mil dues-centes poblacions del món celebren

festes en què és present la figura del moro. A partir d’aquestes dades s'ha bastit

l’exposició ‘Ballar el moro’, que es pot veure al Centre Artesà Tradicionàrius.
 

Llegir més
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Aquest 2015 la Generalitat de Catalunya ha acordat cinc commemoracions en l’àmbit

de la cultura popular i l’associacionisme: Enric Morera, Juli Soler Santaló, Joan Amades,

Cels Gomis i l’Arxiu d’Etnografia i Folklore de Catalunya.
 

Llegir més
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