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Ja és aquí la Castanyada!
Com cada any, quan s'apropa Tots Sants, arriba el
temps de menjar castanyes, moniatos i panellets. Entra
a la pàgina web que hem preparat i descobreix les
receptes que pots fer a casa, les curiositats de la festa i
les activitats que pots fer!
Llegir més

Sabies que...

Hi ha molts refranys sobre la festa 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. Per això Tots Sants és una festa tan assenyalada.
Llegir més

Es presenta el Congrés
Nacional de Música d'Arrel
Del 13 al 15 de novembre el Centre
Artesà Tradicionàrius acollirà el Congrés,
que vol parlar del paper de la música
d'arrel en l'actual context cultural.
Llegir més

El centre de música Xamfrà,
guardonat amb el Premi
Nacional de Cultura 2020
El centre, ubicat al barri del Raval, és un
referent en l'ensenyament de música
tradicional, esdevenint un punt de trobada
pels veïnats del Raval, Sant Antoni i el
Poble-sec.

Llegir més

Les Carteres Reials de
Gràcia, ara en un conte
L'Estel de Foc, l'Ona i la Sitjar seran les
protagonistes d'un conte que està buscant
col·laboracions per poder esdevenir una
realitat!
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.
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
sistema de creences dels antics celtes,
que tenia una part fonamental basada en
el record dels difunts.
Llegir més

Costums perduts de Tots
Sants a Barcelona

El Santet del Poblenou, un
culte popular que fa 121
anys que dura
Al cementiri del Poblenou hi ha una tomba
més concorreguda que la resta: Hi
descansa Francesc Canals i Ambrós, un
jove mort a vint-i-dos anys el 27 de juliol
de 1899
Llegir més

El curiós vincle de ‘Don Juan
Tenorio’ amb la festa de Tots
Sants

Voleu fer una passejada per la Barcelona
desapareguda, seguint les explicacions de Encara que avui ja gairebé s’hagi perdut,
la festa de Tots Sants ha tingut en el curs

l'historiador Dani Cortijo i el 'Costumari
Català' de Joan Amades?
Llegir més

de la història una rica tradició teatral amb
balls de la mort i, sobretot, tota mena de
representacions de 'Don Juan Tenorio'
Llegir més

VÍDEO: Pange Lingua, els 5
himnes de Tomàs d'Aquino
composats pel Corpus
S'interpreten peces de diversos
compositors que han fet del Pange Lingua
una de les melodies més famoses. Vídeo
gravat a porta tancada a la basílica de
Santa Maria del Pi.

VÍDEO: Tots Sants. La mort,
els cementiris i els rituals
mortuoris
Aquesta gravació recull una conversa
amb Amadeu Carbó i Jordi Cubillos sobre
la mort vista per diferents cultures i tot el
que envolta els rituals mortuoris.
Llegir més

Llegir més

VÍDEO: SOM, som dansa,
som cultura, som país
Aquest projecte de l’Esbart Sant Martí és
un recorregut per la seva història. Hi
veureu suites, bolangeres, boleros... del
nord, del sud, de mar i de muntanya.
Llegir més

VÍDEO: Nu(e)s
Aquest espectacle és el primer treball
creat íntegrament per membres de
l’Esbart Maragall. Es qüestiona si les
nostres arrels poden servir per a ajudarnos a construir el futur.
Llegir més
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