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El Seguici Popular i l’ou com balla, protagonistes del
Corpus a Barcelona

 

 

Del 4 al 7 de juny Barcelona es vesteix de gal·la per

viure la festa de Corpus, una de les més antigues i

lluïdes que s’han celebrat a la ciutat. Dos dels

elements més populars i participatius de la festa són

l’ou com balla i la processó festiva. De dijous a

diumenge podreu veure els patis engalanats i els

seguici popular exposat a l’Ajuntament i diumenge a la

tarda es farà la processó.

Llegir més
 

 Sabies que...  
 

Per Corpus el Seguici Popular s'exposa a la Casa de la Ciutat?
 

Està format per la imatgeria festiva municipal, com ara l’Àliga i els Gegants de la Ciutat,

figures històriques com ara els gegants del Pi i altres peces recreades a partir de

documentació històrica com ara els Gegants de Santa Maria del Mar, el Drac, el Lleó i

els Cavallets Cotoners entre més.
 

Llegir més

 

 

http://p3trc.emv2.com/HS?b=6Z_eL4nzyR_Tnu3C8PP1A19J5JBCuOWpuP2UtI_0cohq0RVckrewWOkujrZP-77V&c=dInRZKqIkPNp2AWPTSP3Nw
http://p3trc.emv2.com/HS?b=Ah-xDPiK2k80TtoE6XNxsg28E4EUCo-DKQHobhcot1y780MMTV8PfYtpI7Tn0_Yu&c=qWGuDZbU6Z1NF2vySe0DTw
http://p3trc.emv2.com/HS?b=jaH_sR_O725q9Q7Rp3hhndNyj_fKly19t2e9m-OyaTuMMTXjAwFyguat6MOAKsLG&c=RogTh-XKnBu2LeghCXytCw
http://p3trc.emv2.com/HS?b=ejxGN3bp3bcx6NfUzSs51KiQmcpQKG1UgD83ye2kN-PuG9EOMxjh-0eWCAIJj3Ob&c=h6ckW-aKb2fICsUVSKxEWA
http://p3trc.emv2.com/HS?b=JQp_zND6nZKkqQ8iWjoQZSxKtT2GZALORDhleGgTWoGCownJYnTp2LULDx33kjSB&c=Kf_2znNVL30HK-45q5Dtbw
http://p3trc.emv2.com/HS?b=VZ7MPZ7Tqc7ieOuI4L7-Xvewa7JfDRDaREyS5Xs_lsWXcxEX8B4MZlGWrlrt1GOL&c=DPs90tQlMH_z5mmWYSWqHQ
http://p3trc.emv2.com/HS?b=cGeZovFy3UdTQjMWWGhCz2pKFXUDEqruvURTTYe37u4w6HmA_9Q0qmNRtHUlYXIY&c=2yjmK-u50z74un5O4G24cw
http://p3trc.emv2.com/HS?b=AiUBHNBH-ZwafRRZmaVS8Qs6Sb6YkCn994QVK41BIKq_TtPIX1QCM1sbdL_aDlGE&c=wfsjcgoUkF8FJGe8XKEVLg
http://p3trc.emv2.com/HS?b=WR7Ne8kTuWzG5EybxcQQLWgAdP-C3jXp4r8aW1k2EB2G0IwWSDhligjvNkiekkZO&c=Js-Jxts5XMcPuRLir5-eLA
http://p3trc.emv2.com/HM?b=F_18P3nlmqdjcVdg6KwafgTRr3_JY73stMYSpiQ4Qh4qCMrd3waKG78mJRh0Kecv&c=Y8zN1H1x7I7wTb_i7VpSbA


 

Xavier Cordomí: 'Barcelona

va saber aprofitar Corpus per
mostrar tot el que era com a

societat'
 

ENTREVISTA. Entre els segles XIV i XV

Barcelona va desenvolupar el seu model

propi de Corpus amb la processó festiva i

l'ou com balla. Després, la festa va viure

un lent declivi fins que va ser recuperada

el 1992. Parlem amb Xavier Cordomí, un

dels artífexs del procés de recuperació.
 

Llegir més

 

 

 

Els patis de Barcelona

acullen la màgia de l’ou com
balla

 

L’ou com balla és un dels elements més

distintius de la festa de Corpus a la ciutat.

Ens explica la màgia de la senzillesa

perquè els elements que el formen són

un ou buit, l’aigua i l’abundor de flors.
 

Llegir més

 

 

 

Qui és qui a la processó de
Corpus?

 

La processó de Corpus va constituir

durant segles la veritable festa major de

la ciutat. En el vessant festiu, ha estat

l’origen de molts balls i elements

d’imatgeria festiva: els gegants, els

capgrossos, el bestiari i altres danses i

entremesos.
 

Llegir més

 

 

 

Tot el que necessites saber
sobre la festa de Corpus a

Barcelona, en un web
 

Durant segles s’ha considerat la festivitat

de Corpus Christi com l’autèntica festa

major de la ciutat. Per això enguany se li

ha dedicat un web especial on podreu

trobar tota la informació relacionada amb

la festa.
 

Llegir més

 

 

 

Trobada de gegants
centenaris per a

commemorar les
Quinquennals del Pi

 

Aquest mes de juny els Gegants del Pi

faran les Quinquennals, una celebració

 

 

Un mes de juny ple de festes
majors

 

A Barcelona el mes més prolífic en festes

majors és el juny: se n'hi fan ben bé una

trentena. Us convidem a descobrir-les per

poder ballar a ritme d’orquestra,

participar en els jocs de cucanya, seguir

 

http://p3trc.emv2.com/HS?b=O778ZMofBWNkRxiBqioe_Pr-dCXkF28-OLZqwzIUEL-_GNsITY1FHABO13v47DPA&c=qk0G8WRdxVU2bH_elU1sJQ
http://p3trc.emv2.com/HS?b=9wdb9Kjzz5e-4SAkyWUzmchZRCj_m0s-D9ka3j_qVnaANLNguV8A3g1xHQnxkDmJ&c=QJeGUewNxecZjn6MVB-l8w
http://p3trc.emv2.com/HS?b=wDTd9w2fDKRRk8pLIomNDdlFjrHgv4h9nASW7cgnZ77Ov8craXBcCkMi_frxoTBF&c=mmh5Rk0Qxr4suvbhuO85Xw
http://p3trc.emv2.com/HS?b=gGJTEHNw8PDzQ3NkCS2MYMB26QJGdsyiXw4IwtuECmsAVbAYmrwPoNAFhzEFSFku&c=U2XHH3HJNCgbtubpBWzjOA
http://p3trc.emv2.com/HS?b=d0kRU3-pnDkXGoLHgbK1G-Y-vxzMNnMPE1jkF-0Zz13PnT7CFnyy2oC-EhCy4uWU&c=VMpshXOkyk2o34cMsgz4KA
http://p3trc.emv2.com/HS?b=uf3YipX_c16shZ1onEVxdXh404OWI6aLeCOh6nFPvBOFd_jUNVzLcQdWDzsC8EKU&c=Dz7wSGyn7Z1VlODrcGPh3Q
http://p3trc.emv2.com/HS?b=Ar8Tc-mSf4dI4atROjKiLcaO2ILSli4IReNVV2h6GI5oAL20AhZAMKo9-9g8eKFR&c=aHeQCH0ks0bjNAqG0KgOSA
http://p3trc.emv2.com/HS?b=A-77ZHgEkzunYCEMWYH33eio5HpU9Keh2Ep8RtNtB_lBKRoqYDQvifIBclf5T_lw&c=qAyRCtUXRPOvf-OyFUmaFA
http://p3trc.emv2.com/HS?b=tlOmVaDQZmn_Q_Ey4ftfzW1zA0yXqngx-L5CdSBdoxt1gXq0R15K-s6L6mx9JOGA&c=3E0kANg5BZXTI4rfWdAEKw
http://p3trc.emv2.com/HS?b=KvjV1a1GtdIRTk6hwzPVqrFhJ_867IWD5j_ws0Iq4S4svL4GLWjdEBMmdUkRBNTR&c=l_sZSRlTNiwBf-_uJ0pEIQ
http://p3trc.emv2.com/HS?b=K8_W37M-4LYQKjQFrBWdg1lGt4mJXYPWIB9uKUxWwFR-0VubnDFCjQlCkACyg0rl&c=sB6jDO1MnmxuZt6kOdP3vw
http://p3trc.emv2.com/HS?b=yvtrYsCloVulpFs_-nEdLpNTRA5LH4ffbuBbF8eBMDD6mOVTr9CatSbbV4ZV2gH7&c=zqOT6zCk0Q6rtHO74B8_zg
http://p3trc.emv2.com/HS?b=-m7_POMSKUgwd2RgTX77ojk4d3pNaIby3abw37wX7aa-Juy90XWuT0iDYEmpnZf4&c=K-W14mFDxde0vwHnWwF1RQ
http://p3trc.emv2.com/HS?b=g6K7ekEqNrf45AhX5y0uD2v8N0Mp5hBbcuOye6piD7xHoT0nIj1lk7Lt7DO-2VLN&c=CeNPxRVGlj_7sysfa8eStg


que rememora la restauració dels quatre

gegants originals del Pi. Es fan una

vegada cada cinc anys i la colla ha

organitzat un programa d'activitats ben

complet.
 

Llegir més

 

la cercavila gegantera o gaudir d’una

bona actuació castellera!
 

Llegir més
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