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El Santet del Poblenou, un culte popular que fa 119
anys que dura
Al cementiri del Poblenou hi ha una tomba més
concorreguda que la resta: el nínxol 138 d’aquesta
necròpoli és ple d’espelmes, flors i ex-vots. Hi
descansa Francesc Canals i Ambrós, un jove mort a 22
anys el 1899 i que és conegut popularment com ‘el
Santet del Poblenou’. És un exemple de culte popular
que ha perdurat d’ençà de la mort del jove i ha viscut
moments culminants.
Llegir més

Sabies que...

Tot el que et cal per celebrar Tots Sants a Barcelona ho trobaràs
en una web?
Cauen les primeres fulles, les castanyeres ocupen els racons de la ciutat i els aparadors
de les pastisseries s’omplen de panellets! La festa de Tots Sants s'acosta i, com cada
any, l’Ajuntament de Barcelona ha creat una web amb tota la informació
Llegir més

L'origen cèltic de la festa de
Tots Sants
Tots Sants forma part d’un grup de festes,
juntament amb el Dia dels Morts i
Halloween, que tenen un origen comú: el

Tot el que cal saber sobre la
cultura de la mort, en un
llibre
Amb motiu de la festa de Tots Sants
acaba de sortir a la venda ‘Fins aquí hem
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sistema de creences dels antics celtes,
que tenia una part fonamental basada en
el record dels difunts.

arribat’, d'Amadeu Carbó i Jordi Cubillos.
Llegir més

Llegir més

Castanyes, panellets i
moniatos, els protagonistes
de la cuina de Tots Sants
La festa de Tots Sants, i la tardor en
general, seria ben diferent sense les tres
menges estrella d’aquesta època: les
castanyes, els panellets i els moniatos.

Costums perduts de Tots
Sants a Barcelona
Voleu fer una passejada per la Barcelona
desapareguda, seguint les explicacions de
l'historiador Dani Cortijo i el 'Costumari
Català' de Joan Amades?
Llegir més

Llegir més

Fred, foscor, castanyes,
panellets i bolets: tot el que
ens explica el refranyer
sobre la festivitat de Tots
Sants
L’arribada del mes de novembre marca un
punt d’inflexió en el calendari: s’escurça el
dia i arriba el fred. Antigament, en les
societats ramaderes i agràries, aquesta
data marcava el final del cicle.

El curiós vincle de ‘Don Juan
Tenorio’ amb la festa de Tots
Sants
Encara que avui ja gairebé s’hagi perdut,
la festa de Tots Sants ha tingut en el curs
de la història una rica tradició teatral amb
balls de la mort i, sobretot, tota mena de
representacions de 'Don Juan Tenorio'
Llegir més

Llegir més
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