
Si no pot veure aquest missatge correctament, si us plau fes clic aquí

Núm 29

 10 de setembre de 2015

 

Totes les novetats de la Mercè en l’àmbit de la cultura
popular

 

 

Fins i tot la Mercè més tradicional és susceptible de

renovar-se. Com? Ho veureu del 18 al 24 de setembre

en una festa major que incorpora les Jornades

Internacionals Folklòriques d’Adifolk. També debuta a

la Mercè el nou grup Ball de Bastons del Seguici de

Barcelona i, al Mercè Dansa, es retrà homenatge a

Joan Amades.

Llegir més
 

 

Les Jornades Internacionals Folklòriques venen a la
Mercè

 

 

Una de les principals novetats de les festes de la

Mercè d’enguany és la incorporació de les Jornades

Internacionals Folklòriques en el programa. Però, de

fet, aquest festival, que porta a Catalunya grups de

dansa tradicional d’arreu, fa més de quaranta anys

que es fa, impulsat per l’Associació per la Difusió del

Folklore Adifolk.

Llegir més
 

 Sabies que...  
 

El correfoc va néixer a Barcelona espontàniament per les
festes de la Mercè del 1978?
 

En aquell moment de recuperació de la cultura popular i tradicional, un grup d’activistes

culturals va voler organitzar un espectacle de foc. La idea inicial era un ball de diables

clàssic, però d'una manera totalment inesperada el públic assistent va unir-se a la

representació i la dotà de moviment.
 

Llegir més

 

http://p3trc.emv2.com/HM?b=QUB6gJ4cIymWiy-B6G4rDY-YYtQaQpoO_UAYo62wWJXh7IpPSL1DyHxzHqToywaJ&c=y-vgb0tZwpt6JFtngtfnsw
http://p3trc.emv2.com/HS?b=G68LDqqqgyKhfX72CVM986FE6eWF_wMatHewHjHARDcVaJJ-i-2GHAjljetHYFej&c=utDW9sJKCYdxBARkaux8uw
http://p3trc.emv2.com/HS?b=0j58tjRVFdmlKovAmbdq4BIQixyJLoxfXoAaC2737tmqTenoBeQyDTetATxj2fhS&c=BOSHc62XJw9FZR2JwsQPWQ
http://p3trc.emv2.com/HS?b=6pVuF3DeXCUwbHNYjPDNZftdQpdUFkNImEQVJbNPBEzMggcBQ_nvQvWdMtGCM6GS&c=4GZMh1IoQ4_z-jS7Pg3tZQ
http://p3trc.emv2.com/HS?b=s5NtFfAKa6uB5XFo1rajsvDUW_00EHJWdu9mS98T02RRUOBGhj1IegOWceK1SCm_&c=mXfvcuNlBBLL5rIJ6eND3A
http://p3trc.emv2.com/HS?b=T6Sl0R3eb78bKfgZbdcBJ7paG9HqnOLE9OnQeBxG-34pL01USlh0CVnz_WDbwPmw&c=tod0GA_kPhABMpbXNlGMfA
http://p3trc.emv2.com/HS?b=X6O9u08B5GN6CXBegGUi-rd_i1jxR4a7L_2vby-HyTUQd-8O-anfIbZDjTgVHRLy&c=vU_VAmkh1Q1lvi1Clg1nSg
http://p3trc.emv2.com/HS?b=ecmyfTj6ktiZZJACOVuVH5W3b9L8UmoOQCUcyOD_aSHXa8fjK8-oiVUBvuNd0cLW&c=6BcbOqb--8hgrXDoieypLA
http://p3trc.emv2.com/HS?b=PLd_5tVAKrqkis6vX5Qu6PgOzWmebwURUI9tHn6HNOdXtXiw9S2mFpESFMTq9voC&c=nz8UZ_LK9BTZU8jzG3N5TA
http://p3trc.emv2.com/HS?b=wXbtkyp3iY9QloINBQiXcMMI9xcnGO2YzSHf2Rav3qGA0kEGSlIlfDVp2dXRrEYZ&c=oJiMcMyidyfagsxCzTmv6Q
http://p3trc.emv2.com/HS?b=LAlmNV1A0tZMLfv7Y63LlcNNz8eN53v4XQhtUil8Zj8b0IaBojJEqOnxdq50ZBhf&c=-xGUm61izP4fvIYPvg_vGQ


 

 

Diada del 1714 amb la Jove

de Barcelona, Capgrossos

de Mataró i Castellers de
Vilafranca

 

Ja fa dos anys que la Colla Castellera

Jove de Barcelona va decidir d’organitzar

una jornada de primera categoria per

l’Onze de Setembre. En van dir ‘Diada del

1714‘ i van escollir un dels llocs més

emblemàtics per fer-la: el Born CC.

Enguany la diada comptarà amb els

Capgrossos de Mataró i els Castellers de

Vilafranca.
 

Llegir més

 

 

 

Una festa major del Poblenou

farcida d’actes de cultura

popular
 

‘El correfoc que mai no falti / Tampoc uns

versots ben divertits / Els castells que

ben alt s’alcin / Els pallassos pels més

xics’. Aquest verset del ban de la festa

major del Poblenou resumeix molt bé

l’essència de la celebració, deu dies de

festa on no faltaran els actes de cultura

popular ni les activitats de tota mena.
 

Llegir més

 

 

 

El 25è aniversari del drac

Capallà protagonitza la festa
major d’Horta

 

Dissabte es farà un correfoc especial per

commemorar l'aniversari del drac del

barri amb la participació bèsties fogueres

propvinents de tot el país com ara la

Cigonya de Banyoles, el drac de

Terrassa o el Grill de Lleida. A banda

d’això també cal destacar la gran ballada

de sardanes, la cantada d’havaneres i la

Cursa d’Andròmines.
 

 

 

S’ha mort Antoni Carné,

impulsor de l’Ens de Cultural
Popular

 

Antoni Carné, home clau en la fundació

ara fa deu anys de l’Ens de Cultura

Popular, va morir diumenge a Barcelona.

Carné ha estat un dels grans impulsors

de la cultura popular a la ciutat i el país i

un home decidit a modernitzar-la i

convertir-la en una eina al servei de la

societat.
 

Llegir més

 

 

http://p3trc.emv2.com/HS?b=eUXWsykt0_yFt8iNG7QxPgJDIPuTcyFIhX54ZGQMZ_hXZtPhxjPaUVCOCgUyn1WF&c=lnQ3Elb33ZjQpHo6mYtmeQ
http://p3trc.emv2.com/HS?b=MvipNQjcG3XVz9Qn0TWjjYO2ETsIM8d8TQaLHiRmqa-sG5KJHVAHBR3yqfX83dRq&c=bTy60Adr3pcags7SVg42Og
http://p3trc.emv2.com/HS?b=y3MC9goEN3XufdZ-DGBNMB7pr3UNkeWPX9JKJKwO61K0WpDh3TUSXfVFaySuWcJU&c=KXsoB001_fVBHgWfrHICeA
http://p3trc.emv2.com/HS?b=tF48-R7WRznYQoRyDgTZ1qtD1D-ad-SFF_7fnQnZ7y9w91M8lJE4MgXB2nSzWhm4&c=8Bg4S9JWH3M6NeDuExdfYQ
http://p3trc.emv2.com/HS?b=4NAvmWC2No9H8OR9dz0uBEuM3EBJ9DghDuWfZ_fdqcqWyn4-94-0hcBlDIFHOiS5&c=dvAmvcwWnvGUFFrbDYR7jg
http://p3trc.emv2.com/HS?b=O3FgSIfAPsK1rrTMThOrVq1tLVGDjT1pUNHFHUb5bNnTeyiMBv4OtgHy-9f2VmxV&c=cv7FKtCLehKoyJx9-RjRrw
http://p3trc.emv2.com/HS?b=JlYMAGdZMA62RylPXiLqfupmogkTIXeNzGqFgb33F1BemLel6qHhfbGto6JVBydD&c=IPJRcUKo3ecNPTzCLq2xYw
http://p3trc.emv2.com/HS?b=AWNh0EtFizFxHEvJCnVANxgM301mCeDGRuWEVPIXngIrTcJyKj6SOhd3SJ-Dk3c8&c=mM9pU6-qYfMZmQyMjE1L6Q
http://p3trc.emv2.com/HS?b=JgK0mC0NzvTKVQDakpzbDpgFOuEls1c-1VN4rKXyEVhAn2d1NGtFgY9STImq0Z6d&c=zhD1-yirmQRu_jAWtRZIfA
http://p3trc.emv2.com/HS?b=i9Vfni7K3tWjemTZRaq7pN-BzDJggdLOxioIbhMSfVDJyYW2h-Ad3J8S-1goBwFF&c=mDyBEnsmYEQL652v-9S3rQ
http://p3trc.emv2.com/HS?b=b-gabtwnapaCtphg6fSJzc8cdpqqI7QHY4o6T5F6DfdW2RvvR4yuJ38Y4dfahGva&c=Sl8hVsFpcY0g4ld006RMAg


Llegir més

 

 

El barri de la Catedral recorda la vella plaça Nova
 

Sempre parlem de les festes de Sant Roc de la plaça Nova i dels gegants modernistes

de la plaça Nova, però, on és realment aquesta plaça? Ja fa unes quantes dècades

que, de la vella plaça Nova, pràcticament no en queda res. L’exposició ‘El barri perdut.

La plaça Nova i el barri de la Catedral’ explica la història d’un indret que ha acabat

desfigurat per successives transformacions urbanístiques i que té en la festa major el

gran element cohesionador.
 

Llegir més
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