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Lluís Calduch: '"Eulàlia" és un espectacle que beu de
la història i la tradició'

 

 

Entrevistem el director de l'espectacle 'Eulàlia', que
d'ençà del 2013 representa l'Esbart Ciutat Comtal a la
Catedral per la Festa Major d'hivern de la ciutat. Amb
ell, també repassem el present i el futur dels esbarts
dansaires.

Llegir més

 

 Sabies que...  
 

La llegenda de Santa Eulàlia s'explica de tres maneres diferents
durant les festes?
 

Tot i que el nombre que més es relaciona amb la llegenda de santa Eulàlia és el 13, a
Barcelona la vida i miracles de la santa s’expliquen de tres maneres diferents: amb dos
balls i una ruta nocturna.
 

Llegir més
 

 

 

Tots els actes de cultura
popular de les Festes de
Santa Eulàlia 2020, dia a dia

 

Del 7 al 12 de febrer, Barcelona s'omple
de festes i tradicions per celebrar les

 

 

La Diada Castellera de Santa
Eulàlia incorpora els
Castellers de l'Esquerra de
l'Eixample

 

Com a novetat, per primer cop hi
participarà la vuitena colla de la ciutat: els
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Festes de Santa Eulàlia 2020. Repassem
tots els actes del programa.
 

Llegir més
 

Esquerdats de l'Esquerra de l'Eixample.
 

Llegir més
 

 

Les novetats i els
participants al Seguici de
Santa Eulàlia 2020

 

El diumenge 9 de febrer es farà l'acte més
tradicional de les festes, que incorpora
novetats i més d'un centenar de gegants,
nans, bèsties i balls tradicionals de tota la
ciutat i de més enllà, fins i tot del País
Valencià.
 

Llegir més
 

 

 

L'associació Carabutsí i
Josep Fornés, guardonats
als Premis Ciutat de
Barcelona 2019

 

El jurat ha volgut reconèixer la feina de
l'associació per preservar la cultura
gitana, la rumba i la memòria oral dels
ancians, així com la lluita contra les
actituds xenòfobes i de marginació.
 

Llegir més
 

 

 

Sarrià també celebra Santa
Eulàlia

 

La vila de Sarrià també celebra les Festes
de Santa Eulàlia amb actes senzills però
ben especials. Saps quina és la relació de
la patrona amb aquest racó de la ciutat?
 

Llegir més
 

 
 

Nou Barris estrena
espectacle per Santa Eulàlia

 

El dissabte 15 de febrer es farà
l'espectacle 'Santa Eulàlia de Vilapicina, el
barri oblidat', una barreja de dansa,
música i cultura popular.
 

Llegir més
 

 

 

La Cobla Sant Jordi presenta
la col·lecció ‘La Sardana,
Grans Clàssics’

 

 

 

Es presenta ‘El conte de la
Víbria’ en sistema Braille

 

El dijous 6 de febrer es farà la presentació
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El dilluns 10 de febrer a les 20 h al Casino
l'Aliança del Poblenou s'hi presenta el
primer volum de la col·lecció.
 

Llegir més
 

a la Casa dels Entremesos amb una
experiència sensorial adaptada per a
persones cegues.
 

Llegir més
 

 

Els Castellers de Gràcia
demanen col·laboració per a
la II beca Mike Lane per a
estudiar les lesions
medul·lars

 

La iniciativa neix com a homenatge a Mike
Lane, un casteller que va patir una
tetraplegia greu arran de la caiguda d'un
castell, i va acabar morint.
 

Llegir més
 

 

 

L’Esbart Català de Dansaires
presenta el primer
enregistrament de les
músiques del MercèDansa

 

El dijous 6 de febrer es presenta el primer
volum de la col·lecció que recull les
músiques dels grups participants al
MercèDansa. L'acte serà a les 20 h a la
Casa dels Entremesos.
 

Llegir més
 

 

 

Els Castellers de Barcelona
clouen el seu cinquantè
aniversari

 

Fins al 29 de febrer, la Casa dels
Entremesos acull l'exposició ‘Dos-cents
anys de castells a Barcelona, 50 anys fent
pinya’.
 

Llegir més
 

 

 

La Casa de la Sardana acull
la primera exposició sobre
capelles populars

 

Fins al 13 de febrer es pot visitar a la
Casa de la Sardana l'exposició 'Circuits
invisibles de devoció popular', que tracta
el fenòmen de les capelletes itinerants.
 

Llegir més
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