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El Rei Carnestoltes arriba a Barcelona el Dijous Gras
 

 

A Barcelona el Dijous Llarder és el dia que molts

escolars surten a berenar a fora i també quan es fa

l’Arribo del Rei Carnestoltes. Els Mercats de Barcelona

s’afegeixen a la festa organitzant concursos de truites,

una menja tradicional de carnaval, i la presentació

dels Set Ambaixadors de sa majestat Carnestoltes.

Llegir més

 

 

Diumenge de carnaval al Born: la taronjada
 

 

L’acte central del carnaval barceloní és la taronjada,

una festa que es fa el diumenge a la tarda i que

comprèn diversos actes, com ara balls tradicionals de

carnaval, la cercavila del Rei Carnestoltes, la batalla

campal de la taronjada i el sarau. A més, aquesta

festa s’inspira en una de les tradicions més antigues

del carnaval barceloní: una batalla amb taronges de

veritat que es feia a la ciutat al segle XIV.

Llegir més
 

 Sabies que...  
 

Les festes de carnaval arrenquen de l'època romana?
 

Concretament de les festes d’inversió i transgressió de les Saturnals, Lupercals i

Matronals. Durant l’edat mitjana el cristianisme canvia el sentit d’adoració als déus

clàssics per un període de saraus i desordre abans de quaresma. En el cus de la

història, el poder ha fet intents d'eliminar aquesta festa; el més recent, durant la

dictadura franquista.
 

Llegir més
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El Ball del Rodolí trasllada el

carnaval de Barcelona als

balls de màscares del segle

XIX
 

Una de les principals activitats del

carnaval barceloní del segle XIX eren els

balls de màscares en societat. Durant els

dies de carnaval se’n feien desenes, en

espais molt diferents i destinats a públics

molt diversos. Per no perdre aquesta

vella tradició, el divendres de carnaval, al

Born Centre Cultural, s’organitza un ball

inspirat en aquests vells saraus palatins.
 

Llegir més

 

 

 

Totes les rues de carnaval

als districtes de la ciutat
 

El dissabte de carnaval la festa es

trasllada als districtes, on es fan desenes

de rues i desfilades populars. Totes

aquestes activitats participatives són fruit

de la iniciativa i la vitalitat dels barris,

especialment del teixit associatiu. També

són una bona oportunitat de conèixer la

diversitat de tradicions carnavalesques

d’arreu que conflueixen a la ciutat.
 

Llegir més

 

 

 

Barcelona acomiada el
carnaval amb l'Enterrament

de la Sardina
 

El cicle de carnaval dura una setmana i

es clou el Dimecres Cendra amb

l’Enterrament de la Sardina. A Barcelona

ja fa anys que aquesta festa es fa al parc

de la Ciutadella i hi participen alumnes de

tot un seguit d’escoles de la ciutat. L’acte

serà animat amb actuacions musicals de

big bands i saltimbanquis i serà presidit

per un dels Set Ambaixadors del Rei

Carnestoltes.
 

Llegir més

 

 

 

La rica gastronomia de
Carnaval: botifarra d'ou,

truita, ranxo, coca de
llardons i sardines

 

Carnaval és una festa que es pot

identificar molt bé a través de la

gastronomia. Hi ha moltes menges, plats i

receptes associats a aquest cicle,

segurament perquè és un període de

laxitud i disbauxa abans de l’austeritat de

la Quaresma. El bon menjar hi té un

paper molt important, abans d’afrontar

set setmanes d’abstinència i de ‘bacallà

salat’.
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Llegir més

 

 

Coneixeu els Set

Ambaixadors del Rei
Carnestoltes?

 

El Carnaval d’enguany compta amb Set

Ambaixadors, un per cadascuna de les

viles històriques del pla de Barcelona. El

seus noms són una barreja entre els

noms canestoltescos tradicionals dels

segles XVIII i XIX i les zones o motius de

les antigues viles de les que són

ambaixadors. A més cada ‘diplomàtic’ té

un seguit de virtuts i defectes i s’identifica

amb un color.
 

Llegir més

 

 

 

Cloenda del Campionat de

Catalunya de la Unió de
Colles Sardanistes a

l'Hospital de Sant Pau
 

Durant tot el 2014 i el començament del

2015 Barcelona ha estat la capital

catalana de la sardana. Tot i que ara ja

ha passat el testimoni a la nova capital,

Calella, aquest mes encara s’hi fan

alguns actes. El diumenge 22 de febrer

l’Hospital de Sant Pau acollirà la cloenda

del Campionat de Catalunya de la Unió

de Colles Sardanistes.
 

Llegir més
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