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Els setze ous com balla del Corpus 2018 a Barcelona
Tot i que té uns orígens i un significat incerts, l’ou com
balla és l’element més distintiu del Corpus barceloní. El
seu ball rítmic pels brolladors més bonics de la ciutat
ens anuncia que ha arribat Corpus. Enguany a tota la
ciutat n’hi ha setze i principalment es podran visitar
mentre duri la festivitat de Corpus: del 31 de maig al 3
de juny
Llegir més

Sabies que...

Pots trobar tota la informació de la festa de Corpus en una web?
L'ou com balla, el centenari dels gegants Nous de la Casa de la Caritat, la processó
festiva, catifes... durant quatre dies la ciutat s'omplirà d'activitats. Consulta-les a la web
de la festa!
Llegir més

La processó festiva de
Corpus, un gran exemple de
patrimoni cultural immaterial
de la ciutat

Per Corpus, el Seguici
Popular pren l’Ajuntament
Amb motiu de la festivitat de Corpus, el
vestíbul, les escales i la galeria gòtica de
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La processó es fa el diumenge següent a
la festivitat de Corpus i enguany s’escau
el 3 de juny. A partir de les 18.30, els
diversos elements aniran sortint des del
pati de l’Ajuntament.

la Casa de la Ciutat s’omplen de gegants i
bestiari: és l’exposició del Seguici Popular
de la Ciutat
Llegir més

Llegir més

D'on prové l’ou com balla?

25 coses que no sabíeu
sobre els cent anys dels
Gegants de Corpus

Un entreteniment d’origen àrab? Celebrar
la plenitud de la primavera? Un costum
L'Hereu i la Borda tenen desenes
importat d’Itàlia? Tant l’origen com el
d’històries, anècdotes i curiositats que
significat de l’ou com balla, la
paga la pena d'aplegar. Les voleu saber?
manifestació més popular de la festa de
Corpus a Barcelona, són difícils d’explicar.
Llegir més
Llegir més

1932: quan la Patum va
baixar a Barcelona
El mes de juny de 1932 totes les
comparses de la Patum - els gegants, les
guita, els nans...- van fer una exhibició al
Poble Espanyol que va quedar
profusament documentada
Llegir més

El panoli, el dolç típic de
Corpus més difícil
d’aconseguir
Aquesta pasta amb forma de galeta feta
amb oli, mel, farina i una punta d’anís
només es pot trobar una vegada a l'any, el
dijous de Corpus, en un indret molt
concret de la ciutat.
Llegir més
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Tornen les catifes de Corpus
a Barcelona?

Agenda castellera del cap de
setmana: 2 i 3 de juny

Aquests darrers anys sembla que el
costum es revifa i, al costat del popular ou
com balla, hi apareixen algunes catifes.
Enguany per Corpus se’n podran veure
sis.

Aquesta setmana no hi ha cap diada
castellera a la ciutat. Però les colles
barcelonines, lluny de quedar-se quietes,
actuen en aquestes poblacions catalanes:
Llegir més

Llegir més
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