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Els Reis de l'Orient arriben a Barcelona
Com cada any, els Reis de l'Orient arribaran a
Barcelona el 5 de gener a la tarda, acompanyats del
tradicional seguici de criatures màgiques, patges i
ajudants de tota mena i muntanyes de caramels per a
tothom qui s’aturi en algun punt del recorregut. A més
enguany les bombolles ingravidolles també tindran la
seva pròpia comparsa. I d’aquesta manera
simbolitzaran el final del cicle nadalenc a la ciutat.
Llegir més

Sabies que...

Rebre els reis amb una cavalcada és una tradició relativament
recent?
La primera cavalcada de Reis es va fer a Alcoi el 1885 i la segueix la d'Igualada, que
data de 1895. A la ciutat, el Diario de Barcelona parla d'una primera escenificació el
1855, però va ser inconstant. Així doncs, no va ser fins al tombant del segle XX que a
Barcelona s'organitzà una rebuda formal de Ses Majestats d'Orient.
Llegir més

Les 18 cavalcades de Reis
als barris de Barcelona

Les commemoracions del
2018 en l’àmbit de cultura
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A Barcelona hi ha molts barris que fan la
seva pròpia cavalcada al marge de la
general, amb Melcior, Gaspar i Baltasar
desfilant acompanyats dels seguicis de
patges i carrosses. Enguany, el 5 de
gener al vespre se’n podran veure divuit.
Llegir més

popular
En l'àmbit de cultura popular, enguany es
recorden els 150 anys del naixement
d’Aureli Capmany i Farrés i dels 100 anys
del naixement de Maria Aurèlia Capmany i
Farnés.
Llegir més

La Moxiganga de Vilafranca
del Penedès, convidada
d’honor al Seguici de les
Basíliques de la Barcelona
Antiga
El 13 de gener al vespre, els gegants i
bestiari de Santa Maria del Pi i Santa
Maria del Mar es retroben per
commemorar les antigues processons que
es feien al segle XVII.

25 coses que no sabíeu
sobre els 450 anys de la
Mulassa de Barcelona
Enguany la Mulassa de Barcelona fa 450
anys! I per celebrar-ho hem un seguit
d’anècdotes sobre aquesta bèstia que
forma part del Seguici Històric de la
Ciutat.
Llegir més

Llegir més
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