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Tots els pastorets que es fan a Barcelona el 2019
Aquest és el mapa dels Pastorets a Barcelona, una de
les expressions més destacades del teatre popular que
tornen cada any per Nadal i que es representen arreu
de la ciutat.
Llegir més

Sabies que...

El tió és l'element central d'un dels rituals nadalencs més antics
que conservem?
Es tracta d'un ritual d'origen rural, que simbolitza l'abundància: un tronc vell i sec regala
llaminadures i llepolies de les seves entranyes. És l'auguri del renaixement de la natura
després de l'estació hivernal... que també caga regals!
Llegir més

Tots els pessebres vivents
que es fan Barcelona
Els pessebres vivents són una tradició
nadalenca que ha arrelat amb força a tot
el país i actualment a Barcelona se’n fan
sis. A més, cadascun té un seguit de
particularitats que el fan únic.

El concert de Nadal de la
Cobla Sant Jordi clou el cicle
'Cultura Popular als Ateneus'
Dilluns 23 de desembre la Cobla Sant
Jordi - Ciutat de Barcelona clou el cicle
'Cultura Popular als Ateneus' amb el seu
concert de Nadal.

Llegir més

El dia dels Sants Innocents,
quan una tragèdia es
converteix en una broma
Un dels elements més coneguts de la
festa són les llufes. Tanmateix, hi ha
àmbits en què les innocentades han
perviscut, sobretot als mitjans de
comunicació i a les xarxes socials.

Llegir més

Els 8 cants de la Sibil·la que
es fan enguany a Barcelona
La Nit de Nadal es fa a Barcelona una
representació singular que ha sigut
declarada com a Patrimoni de la
Humanitat per la UNESCO. És el cant de
la Sibil·la i enguany n'hi ha més que mai.
Llegir més

Llegir més

Per què Sant Esteve només
se celebra a Catalunya?
Per què Sant Esteve és una festa tan
arrelada a casa nostra? El llibret
‘Celebrem el Nadal’, d’Amadeu Carbó, té
la resposta a aquest enigma i també a un
bon reguitzell més.
Llegir més

L'Home dels Nassos 2019:
on trobar-lo el 31 de
desembre
Cada 31 de desembre surt a passejar
l'Home que té tants nassos com dies té

Torna l’aplec nadalenc de
sardanes
L’agenda sardanista barcelonina té una
cita ineludible per Nadal: l’aplec que es fa
cada any al parc de la Ciutadella.
Enguany es farà el diumenge 22 a les
10.30 h a la plaça de la Cascada.
Llegir més

Neules, torrons, escudella i
canelons: què no pot faltar a
taula per Nadal
Postres d’inspiració àrab, dolços
medievals, importacions italianes i hàbils

l'any. Enguany es podrà veure per Ciutat
Vella, Gràcia i Sant Martí!
Llegir més

estratègies comercials. La nostra taula
nadalenca és molt rica i variada i poua en
tradicions molt diverses.
Llegir més

Obre la Fira de Reis i Sant
Tomàs a la Gran Via
Enguany hi ha 243 parades. Els horaris
són de 10 a 21 h a excepció del dissabte,
el diumenge i vigílies de festius, que
tancarà a les 22 h. El dia 5 obrirà fins les
3 h.
Llegir més

Tradicions de Nadal
europees
Els mercats de Nadal alemanys, regals
que apareixen sota un vaixell a Grècia,
una bruixa que porta regals a Itàlia... el
Nadal europeu és molt ric i ple de
tradicions. Les voleu conèixer?
Llegir més
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