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Totes les variants de la llegenda de Sant Jordi: de
Iacoppo da Varazza a Joan Amades
La llegenda de sant Jordi és un relat que té gairebé
2.000 anys d’història i que en tots aquests anys ha
resultat notablement desvirtuada. És explicada de
diferents maneres en àrees geogràfiques molt distants.
Ho descobrim!
Llegir més

Sabies que...

A Barcelona hi ha més de dues-centes imatges de Sant Jordi?
Sant Jordi és una de les figures més representades en els carrers i les façanes de
diversos edificis barcelonins. En trobem per tota la ciutat: des del Saló del Tinell fins a
l'Hospital de Sant Pau. Us els descobrim!
Llegir més

Jordi Fàbregas: ‘Vivim molta
creativitat a la música folk i
això s’hauria de fer visible
amb més normalitat’
En Jordi Fàbregas ha dedicat tota la seva
vida a la música folk i ara rep la Creu de

Descobrim tots els dracs de
la ciutat!
Les peces d’imatgeria festiva que
representen dracs són molt nombroses a
Barcelona i n’hi ha de tota mena: víbries,
dracs d’inspiració gaudiniana... Us
convidem a conèixer tots els que hi ha a
la ciutat!

Sant Jordi. L'entrevistem per conèixer la
història del folk a casa nostra!

Llegir més

Llegir més

Sis llibres de cultura popular
per a regalar aquest Sant
Jordi

Per Sant Jordi, dolç o salat?

Tot i que els elements protagonistes de la
festa de Sant Jordi són indiscutiblement
Durant aquests últims anys l’Ajuntament
les roses i els llibres, aquests darrers
de Barcelona ha publicat un bon reguitzell temps la gastronomia ha anat guanyant
de llibres que retraten, des d’òptiques molt
pes en la celebració en forma de
diferents, el panorama de la cultura
pastissos i pans.
popular de la ciutat. Voleu fer-hi una
Llegir més
ullada?
Llegir més

Més de 40 llibres infantils i
juvenils de cultura popular!
Us fem un recull de llibres de cultura
popular i festes barcelonines pels més
joves de casa. N'hi ha de petits, de grans,
per pintar i, fins i tot, amb enganxines!
Llegir més

150 anys de la Revolta de les
Quintes de Gràcia
Enguany fa 150 anys d'aquest motí

El cant coral, confinat
El Moviment Coral Català engega unes
entrevistes a Youtube per visibilitzar les
conseqüències del confinament en les
corals d'arreu.
Llegir més

Joan Amades, confinat
L'Associació Cultural Joan Amades

popular ocorregut l'any 1870 a la Vila de
Gràcia. T'ho expliquem!
Llegir més

enceta una sèrie de vídeos curts a
Youtube, on es llegiran fragments de
l'obra d'Amades.
Llegir més

Neix el Festival Estradivirus,
el Tradicionàrius digital

Coneguem el Baró de Maldà
des de casa

El Tradicionàrius s'ha vist escapçat per la
irrupció del coronavirus. Ara, treballen per
oferir propostes relacionades amb la
música folk per a gaudir-les des de casa.

L'Esbart Català de Dansaires utilitza les
xarxes per fer-nos arribar les històries de
la Barcelona del segle XVIII i XIX, de la
mà del Baró de Maldà.

Llegir més

Llegir més

Ja és aquí el concurs del
cartell de la festa major del
Casc Antic 2020
La festa major del Casc Antic, que està
previst que se celebri del 18 al 30 de juny,
busca el seu cartell anunciador.

Descobreix el Bestiari Festiu
en 1 minut!
L'Agrupació de Bestiari Festiu i Popular
de Catalunya enceta un recorregut per
diferents vessants del bestiari a Youtube.
Llegir més

Llegir més
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