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Mar Pujol: ‘Les representacions del cant de la Sibil·la
a Barcelona varien sobretot segons el criteri
instrumental’

 

 

Mar Pujol, la cap de la demarcació del Barcelonès de

la Federació Catalana d’Entitats Corals, coneix la

majoria dels cants de la Sibil·la que es fan a la ciutat.

A Barcelona sobretot se’n destaca l'escenificació: des

de l’austeritat de la Bonanova a la riquesa

instrumental de la catedral.

Llegir més

 

 

El Cant de la Sibil·la se sent a Barcelona la nit de
Nadal

 

 

Cada nit de Nadal a Barcelona s’hi pot veure una

representació del Patrimoni Immaterial de la Humanitat

que només es fa una vegada a l’any: el cant de la

Sibil·la. Enguany es podrà sentir en quatre temples: la

Catedral, Santa Maria del Mar, Santa Maria de Gràcia

i la parròquia de la Bonanova.

Llegir més

 

 Sabies que...  
 

La Carassa és una figura lligada a les celebracions
nadalenques de la ciutat?
 

Representa un sarraí i té una barba llarga i espessa i la boca ben badada, preparada

per a treure confits i llepolies. Es desplaça amb rodes i té la particularitat que pot

bellugar els ulls. Antigament, les carasses eren figures col·locades sota l’orgue de les

esglésies i l'organista mateix els feia bellugar els ulls i treure llaminadures per la boca.
 

Llegir més

 

 

 

Tots els Pastorets de
Barcelona

 

Els centenaris d’en Folch i Torres,

musicats com ara 'L'Estel de Natzaret’ i

diverses adaptacions lliures. Aquest és el

mapa dels Pastorets a Barcelona, una de

les expressions més destacades del

teatre popular que cada any torna per

Nadal.
 

 

 

La Marina, la Torre del Suro i
Can Baró, els pessebres

vivents de Barcelona
 

Els pessebres vivents són una tradició

nadalenca que ha arrelat amb força i

actualment a Barcelona se’n fan tres: el

del barri de la Marina, el de la Torre del

Suro i el de Can Baró.
 

 

http://p3trc.emv2.com/HM?b=YQ6GrA4RtFmWytwj4AXHigAY1VSFCCDM6wMTq20CCKx5iq7eoavsLjvMsdSBpvgm&c=2bQDWKVw5dDV4ZqTM2svIg
http://p3trc.emv2.com/HS?b=Bn-1ZBTrsa2S8E-rFIRJF0wIXep42xzNBz58lqKxSEt__D7GC94fXUO5NmKJ7uHm&c=9VGmx9_OS4ALJBXFA_zWBg
http://p3trc.emv2.com/HS?b=GVwj9hFfCfqNGpcLbmq3vRElRkYd8zHm5p2IGblHVwBhhLTfOEulE5rttOt267m8&c=9lNaGv3Sy2GZGD0OYuvnPA
http://p3trc.emv2.com/HS?b=RK-opId5wwpjPfodPokUBQhZ5jFdUb0qomw_YRtrxBVNM6GvEyy6vqK4MrXk5q1L&c=MyhZsxZF1JdipVLF9YvKPA
http://p3trc.emv2.com/HS?b=zUfY-nck9KaFLbdVjH2dgTxywx-oALXBkvKbhmgwT-A4J2uuD5uGsF6j-JzTrajg&c=zJjFsiPF3Y8z1cmb6pqZeQ
http://p3trc.emv2.com/HS?b=S0Ci6UVP258TU1Acq1rLpBWOHEZ2KDMFNVomzf1D3QflSDE1KeEnVn3Lwg1-qAI-&c=GRRexJHw_YPNohTx3vCcKQ
http://p3trc.emv2.com/HS?b=2ofXK1V-gWkcZ1Mt4jlNuGd1gDZVk4snVJoPCnNH3kamVYPKLn6cuQg_Srb8Rtjl&c=2qlhK6a2f0_yfgQrYbv9Mg
http://p3trc.emv2.com/HS?b=0moYqFF-6my0CXvFNoGX5G8_r-SzYxL7ak9fEB_WS9XIA_ibh4kdNICnjo0KbMc8&c=mtfpZyI7yXBO2iPUZcDt0A
http://p3trc.emv2.com/HS?b=aSOHV6kY_azrw27Pq08XHT_P5XLRa-0t7cV5xi_VJXG3A3jzVD9_xifd7uFgtG-b&c=9pSzBneptv4szkvEOd4xdw


Llegir més

 

Llegir més

 

 

Ruta de pessebres per Ciutat

Vella
 

Aquest Nadal el pessebre pren el districte

de Ciutat Vella amb totes les formes i

manifestacions possibles. Perquè no us

en perdeu cap, hem fet una ruta que

aplega els més destacats.
 

Llegir més

 

 

 

Una tècnica pessebrística

barcelonina reconeguda

arreu del món: el diorama
 

Poca gent sap que el diorama és una

tècnica pessebrística reconeguda

internacionalment que va néixer el 1912 a

Barcelona. En voleu conèixer la història?

Sabeu què és?
 

Llegir més

 

 

 

‘La rauxa del país’, el

concurs fotogràfic de la
mostra Som Cultura Popular

 

La imatge té un pes molt destacat en

l’àmbit de la cultura popular i per això en

el marc de la mostra Som Cultura Popular

l’Ens de Comunicació Associativa impulsa

el concurs fotogràfic ‘La rauxa del país’.
 

Llegir més

 

 

 

Les Festes del Foc al Pirineu,

exposades a Barcelona
 

Ara que les falles del Pirineu ja formen

part del Patrimoni Immaterial de la

UNESCO, el Museu d’Història de

Catalunya acull una exposició divulgativa

sobre aquesta tradició: ‘Festes del foc al

Pirineu’.
 

Llegir més
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