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Guia definitiva del vocabulari casteller
Què volen dir els castellers quan criden ‘Dóna’m pit?’
Què és un carro gros? I una catedral? Descarregar un
castell és igual que desmuntarlo? Quantes tipologies
de construccions hi ha? El món casteller té un
vocabulari propi i molt ric que, més enllà de les
paraules més freqüents, a vegades pot sonar una
mica críptic a les orelles dels qui no en són experts.
Llegir més

Sabies que...

La cobla està formada per per 11 músics però per 12
instruments?
La cobla és una formació musical, majoritàriament de vent, autòctona de Catalunya,
amb una sonoritat que la fa única. La componen un grup d'instruments de vent de
fusta  el flabiol i tamborí, dues tibles i dues tenores i instruments de vent de metall:
dues trompetes, un trombó i dos fiscorns. Es completa amb el contrabaix, que és l’únic
instrument de corda de la formació.
Llegir més

Els Gegants de Vic i els
d’Amer, convidats de la

Quatre cobles de luxe a
l’aplec sardanista més veterà

Ballada de Gegants Històrics
de la ciutat: el de les
de
Santa
Maria
del
Mar
Roquetes
El 22 d’octubre a la basílica de Santa
Cada mes
d’octubre els amants de la
Maria del Mar s’hi fa la Ballada de
Gegants Històrics, un acte que recorda
les ballades que es feien dins les
esglésies al segle XVII. A més de les
figures habituals, els gegants de Santa
Maria del Mar, les dues parelles del Pi i el
Dofí de Barcelona, enguany hi haurà
dues parelles centenàries convidades.

sardana tenen una cita imprescindible a
Nou Barris, on es fa l’aplec més veterà
de la ciutat: el de les Roquetes. Ja fa
quarantavuit anys que l’Agrupació
Sardanista l’Ideal d’en Clavé l’organitza, i
enguany serà el diumenge 16 d’octubre
al parc de la Guineueta.
Llegir més

Llegir més

Arrenca el Memorial Joaquim
Serra
El Memorial Joaquim Serra estrena nou
emplaçament: es farà el 17 d'octubre al
Teatre Romea. Hi participaran les cobles
Mediterrània i Sant JordiCiutat de
Barcelona i en el decurs del concert
s'estrenaran dues peces i es presentarà
la guia de la Temporada de Concerts de
Cobla a Barcelona.
Llegir més

Les diades castelleres
d’aquest cap de setmana a
Barcelona: 15 i 16 d’octubre
Voleu veure castells a Barcelona aquest
cap de setmana? Us fem un llistat amb
totes les diades que es fan a la ciutat. Hi
ha la Diada dels Castellers de Sants, el
19è aniversari dels Castellers de la
Sagrada Família i els Castellers del
Poblesec fan una actuació al barri de
Sant Antoni.

El Seguici Popular de
Barcelona visitarà Mataró
per les festes de Sant Simó
El 23 d’octubre els Gegants de la Ciutat,
l’Àliga, la Mulassa, el Lleó, el Bou, la
Víbria, el Drac, la Tarasca, els Gegants
del Pi, els de Santa Maria del Mar, el Ball
de bastons del Seguici... viatjaran a
Mataró per ferhi una mostra de cultura
popular i tradicional de Barcelona.
Llegir més

Els Castellers de Sants
preparen una diada de
gamma extra
Els Borinots cerquen la complicitat dels
seus veïns en els assajos previs a la
diada del diumenge a la Plaça de Bonet i
Muixí, on actuaran amb els Capgrossos
de Mataró i els Minyons de Terrassa.
Llegir més

Llegir més

L’Esbart Ciutat Comtal
presenta el nou espectacle
de dansa ‘Acròstic’
El 22 i 23 d’octubre l’Esbart Ciutat Comtal
presenta ‘Acròstic’, una nova proposta
artística, a la sala Ovidi Montllor del
Mercat de les Flors. Es tracta d’un
espectacle compost per set danses de
nova creació i impregnat d’una visió
optimista, positiva i vital.
Llegir més

Diables, havaneres i
castellers a les festes de
tardor de la Sagrada Família
Aquest cap de setmana el barri de la
Sagrada Família fa la petita festa de
tardor amb cantada d’havaneres,
concerts, actes reivindicatius, fira
d'entitats... A més, en el marc d'aquestes
festes, diumenge els Castellers de la
Sagrada Família faran la diada del seu
aniversari.
Llegir més
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