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Les novetats en cultura popular de la Mercè
 

 

La cultura popular té un pes molt destacat en el

programa d’actes de la Mercè, la festa major de

Barcelona. Tot i que pugui semblar que hi ha molts

actes d’aquesta mena que cada any són iguals,

perquè són regulats pel protocol, la veritat és que

sempre hi ha novetats.

Llegir més

 

 Sabies que  
 

El correfoc és barceloní?
 

Diuen que va néixer 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
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Els imprescindibles de la
Mercè: Divendres 19 de

setembre
 

El divendres al vespre arrenca la festa

major de Barcelona amb la sortida del

Seguici Inaugural i la lectura del pregó.

Després comença el Toc d’Inici, els balls

protocol·laris de tots els elements que

formen part del Seguici Popular de la

ciutat.
 

Llegir més

 

 

Els imprescindibles de la
Mercè: Dissabte 20 de

setembre
 

El dissabte de festa major és el moment

del festival MercèDansa, de la cercavila

especial dels Gegants de la Ciutat per

commemorar el trentè aniversari de la

Coordinadora de Geganters de

Barcelona i de la passejada de dracs i

bèsties de foc.
 

Llegir més

 

 

 

Els imprescindibles de la
Mercè: Diumenge 21 de

setembre
 

El diumenge de festa major l’activitat

s’intensifica: hi ha trobades de bastoners,

de falcons, sardanes, concerts de cant

coral... També cal destacar el correfoc,

amb la tabalada prèvia i l’obertura de les

portes de l’Infern.
 

Llegir més

 

 

 

Els imprescindibles de la
Mercè: Dimecres 24 de

setembre
 

El dia de la Mercè és una jornada molt

intensa per la cultura popular: hi ha

activitat des de primera hora del matí

amb les matinades fins al Toc a Plegar

del vespre. I enmig no hi falten actes de

cap àmbit entre el matí gegant, la diada

castellera i la cavalcada.
 

Llegir més

 

 

 

Oportunitat única per veure gegants vinguts de tot Catalunya
 

Aquest any la Coordinadora de Geganters de Barcelona fa trenta anys i ho celebra per

les festes de la Mercè amb una exposició especial dins la Mostra de Gegants i amb una

cercavila plena de peces convidades.
 

Llegir més

 

 

Les exposicions d’imatgeria festiva de la Mercè: el Seguici Popular,
bèsties i gegants

 

Aquest cap de setmana han començat les activitats del programa de tradicions de la

festa de la Mercè. Hi ha tres exposicions dedicades al seguici popular de Barcelona, als

gegants i gegantons de la ciutat i a les bèsties de foc.
 

Llegir més
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