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La història de la festa de Sant Jordi a través de la
llegenda, la rosa i el llibre

 

 

Entre totes les festes del nostre calendari, Sant Jordi

és una de les més estimades per la població. Tot i ser

un dia feiner, centenars de ciutadans surten al carrer

a passejar entre les parades de llibres i roses o a

assistir a algun acte del centenar que hi ha

programats. Però si una cosa diferencia Sant Jordi de

la resta de festes és que no té un origen remot en

absolut.

Llegir més
 

 

Tots els dracs de Sant Jordi
 

 

Barcelona és una ciutat plena de dracs: n’hi ha en

moltes façanes modernistes i també en retaules

gòtics. Però les peces d’imatgeria festiva que

representen dracs també són molt nombroses i n’hi ha

de tota mena: víbries, dracs d’inspiració gaudiniana,

infantils… Us convidem a conèixer tots els que hi ha a

Barcelona i els secrets i anècdotes que amaguen.

Llegir més
 

 Sabies que...  
 

La llegenda de Sant Jordi a Catalunya té un caràcter, uns
elements i una localització propis?
 

El nostre relat no passa a Líbia, sinó a Montblanc, i en algunes versions a Rocallaura. I

el segon matís és que la nostra tradició oral explica que, una vegada mort el drac, les

gotes de sang que arribaven a terra es convertien en un roser que floria amb profusió i

del qual el cavaller va agafar la flor més formosa per obsequiar la princesa abans de

desaparèixer.
 

http://p3trc.emv2.com/HS?b=VCUF2UAwQ-IOtFPSfpLc3pYlKNiZCNczweFpat_1VQrsrd9001c0sSjlZp3bzVQR&c=tuEPhuz08AV1plFZSkFoZQ
http://p3trc.emv2.com/HM?b=LYR4OtpKB7lD5mB3XtvmG_gp1feno4gxBfORmbKKbPC_51e3_SiwGUCmcNH5HJf6&c=0xDaIFkP18LxCFHJYIo7TA
http://p3trc.emv2.com/HS?b=3KqGtJ8pA9SpjKJimBIus2EgxQnuJLX9Fdu1Xz9uZpjPbpJxyvVyXQRgnJUEwzOD&c=r5rtdqPRMB-L8YuJNUkq_A
http://p3trc.emv2.com/HS?b=eFt12jsE7umxu5jWWbSCHsxgMdLkrTmzRV22CF591PBhKuFuKNxbIrNi8nOMda36&c=7-fFwCju_owm1JDy4VPMTw
http://p3trc.emv2.com/HS?b=fdPBS8UUkxw-wHbwA-W1YcGF5WoBa8nltlshYgfdZ710ndiTgIkZ2qBdW1dwHpzs&c=ccbs8w5KUM5n1v8AdhLkPA
http://p3trc.emv2.com/HS?b=Qrw7brgQjMPAmkABictJnv2zAJPOX0HlvmKqMjN1xFrGsB1C00Wc79BvmUjvLRA7&c=vxiPFdHWE0rVlEzNewWP3g
http://p3trc.emv2.com/HS?b=qEtLQvsrhalmhn-eE7bdC6u68IEL_xtQo4hOHqW4yUxOG7pYEAgW-TBZAIleV8Dc&c=qwNqWVznO4TyKtiqPs9lEQ
http://p3trc.emv2.com/HS?b=kBHT8xETo_OCI57k4vNsGr3lPiV9gpGNrR6EEJqJI34S87CZaAYIthFDWenS55qW&c=hwv0oz07La5EwLYke2STHA
http://p3trc.emv2.com/HS?b=V6O7xQvottpz_9RNiN2T98Tmo10e3HYUYIVtAtyHAws7LQp3Xj2EfAddFcq3L4il&c=nxZVHHy61JdFMOphz7GezA
http://p3trc.emv2.com/HS?b=nIF7jaQJZIwyup1uku2UBiZeCPteJLh2C5oDka_ihftIS9rlPIMnaekADAKFKilb&c=20fuzaPlsdQeyY464XbJ7A


Llegir més

 

 

 

Per Sant Jordi, dolç o salat?
 

Tot i que els elements protagonistes de la

festa de Sant Jordi són indiscutiblement

les roses i els llibres, aquests darrers

temps la gastronomia ha anat guanyant

pes en la celebració. Cada any, pels volts

de la diada, les fleques i les pastisseries

de tota la ciutat s’omplen de pastissos

variats i pans. Què us agrada més?
 

Llegir més

 

 

 

Sant Jordi Medieval a Les
Corts

 

Sant Jordi és una gran festa ciutadana i

pel 23 d’abril a cada racó de la ciutat s'hi

fa alguna activitat. Cada barri i districte té

una agenda ben completa però entre tota

aquesta oferta hi destaca la festa

medieval que cada any es fa al barri de

Les Corts.
 

Llegir més

 

 

 

Andrés Antebi: 'El poder

sempre ha utilitzat la festa
per crear una identitat
comuna'

 

Entrevista. Parlem amb el comissari de la

mostra 'A festes em convides',

l'antropòleg Andrés Antebi. És

especialista en la recerca dels usos

festius i ens explica l'estreta relació que

hi ha entre el carrer, la festa i el poder.
 

Llegir més

 

 

 

Les festes populars de

l’Eixample, reunides en una
exposició

 

Fins al 15 de maig es pot veure a la Casa

Elizalde l'exposició 'A festes em convides',

una mostra fotogràfica sobre les

celebracions populars que es feien als

carrers del barri de l'Eixample a principis

del segle XX.
 

Llegir més

 

 

http://p3trc.emv2.com/HS?b=L-S5x5Ft8yP-OuzXfwZmksaqEfLKSz2IVRajSITbTKqmN_qjp5JsV2ES4xV7Tidr&c=fSLGXIxN59B6D_f0UuOJkQ
http://p3trc.emv2.com/HS?b=LyO4zBDPXJ4ZHIDnSCCzt6TZ7IyECg5zQZ8Xzi86mXu7rqkw-1wOstsK_V9VG7TB&c=I5IU5_6vbZl7o71SIFiYFw
http://p3trc.emv2.com/HS?b=vNphrv5UpPUHpa85Qt2YX-kLpxDjehHiyX-zp4XG2_QgHZf3NzBAvmLuXiqL_r_9&c=x1temBSrssNFTJQay15nGQ
http://p3trc.emv2.com/HS?b=WYaQ5hFi2IxP4nysE7tj8tU_oycIGdTMZt4Rji9ca6eeJv_olQzw0J4agaAwF5l1&c=20fip2bTLiAwjN9WbWIMVQ
http://p3trc.emv2.com/HS?b=8NXxarXzzsepX0XwvQ23w2m2qAHRxy_D4ZGGEgUTOnHwr33zRhgYbR_HkgofXu-P&c=9fYG3V5OJpRUoGsnZdowkQ
http://p3trc.emv2.com/HS?b=p0cQKz9qGZfwM9pmzQlsV--ATzhDGgSQmr-fd-BoBr56S1cAOiTJj5xWsWvQrhPS&c=DoJh4ZNHo95us9YkLq7Bjg
http://p3trc.emv2.com/HS?b=6qURS8br8cE5McVtxNZ9hzFbFsp6Lov3IuG5NRm88QAPN3mj8qe3rNNvq14HhKMj&c=QbYa8l6Q9ik8uzR_4-YySA
http://p3trc.emv2.com/HS?b=_gchBWIsaLpj1N7FjN3x-DhyZpi9fcOqEp3DZhubN4CdEmTGbsIGQn5bGCmixSBz&c=0sv517-sTsJ0DfoWTXONvg
http://p3trc.emv2.com/HS?b=hoi9pHmpplBBQHgh6PY7DZYF9mcvFBi5Ollchgt6mH20bT5ePd1EKPwmTBjhqAsc&c=pGSO6LTi-Y_Zk-TwWHCQcw
http://p3trc.emv2.com/HS?b=R-6cpTJEDdqGvVBEAVqGrErPEyIF6Wa24MHqq4Uzq8nG5pC_0WtiWbFzZu3rsOjs&c=5_KcuueiRbITHUvGQQngpQ
http://p3trc.emv2.com/HS?b=XD6D8S-YDUCTcphfwqiAJPAz9keNgHbkkZhx-YGUZrEzuY0Db_tclQWUVCCulFF4&c=r0MvdooF1Bi1NfsVIlItlw
http://p3trc.emv2.com/HS?b=0ZusZX_BR5s8OR5QRV3YvqAOZ0y25b0nFx2y3b0l1pDfVR-4bRTfzjLuXWoB02i2&c=322qININ8RvWb2SJjBFGWA
http://p3trc.emv2.com/HS?b=QqEZ1CxmnE8vZZXTNIgU5q_qMwzyGxw_3dtquZ1J4NPYl4vrmBETzY6xsGXQTiSw&c=3PG-4wWXp0oXhI5BscMJzw


 

Nou Barris reivindica la seva
cultura popular amb l'Aplecat

 

Sardanes, gegants, havaneres, balls

folklòrics, concerts, focs... Tots aquests

elements de la cultura popular catalana

es podran veure el cap de setmana del

25 i 26 d'abril a l'Aplecat de Nou Barris.
 

Llegir més

 

 

 

Les Corts organitza
'Retoca'Mmmm', la primera
trobada de grups de

percussió
 

Seguint la petja dels concursos de

percussió que es fan a la resta del país,

els Diables de les Corts han organitzat

una trobada pròpia. Es diu

'Retoca'Mmmm' i es farà el dissabte 25

d'abril als Jardins de Clara Campoamor.
 

Llegir més
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