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CICLE FESTIU
DE SANT ANTONI 
Programa general
Del 13 al 28 de gener

ELS
TRES 
TOMBS
2017
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Actes inaugurals 
del Tradicionàrius 

Gràcia a Sa Pobla

25a edició dels Tres Tombs 
Infernals de Sant Andreu 
de Palomar

90a edició dels Tres Tombs 
de Sant Andreu de Palomar

192a edició del Tres Tombs 
de Barcelona

Festa Major de Sant Antoni

25a edició dels Foguerons 
de Sant Antoni de sa Pobla 
a Gràcia 

La Porkada del Clot
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Al centre de la ciutat, però també 
als districtes; amb tradicions 
antigues i amb festes de nova 

creació; amb celebracions locals i amb 
costums importats d’altres territoris 
de parla catalana... Barcelona celebra 
de mil i una maneres la diada de Sant 
Antoni (17 de gener), al voltant de la 
qual gira un cicle festiu protagonitzat 
per animals i carruatges, però també 
pel foc i, per extensió, pels diables. Feu 
un cop d’ull al programa i comprovareu 
que algunes de les tradicions més 
noves de la festa enguany estan 
d’aniversari. 

Segons la tradició, sant Antoni Abat 
(o Antoni Abbàs) va néixer a Egipte al 
segle III i, després de desprendre’s de 
les seves possessions, va començar 
una vida d’eremita. El diable, desitjós 
de guanyar-lo per a la seva causa, el 
va temptar oferint-li aliments i dones, 
i la tossuda negativa del sant a caure 
en aquestes temptacions va causar la 
ira del maligne, que va acabar cremant 
l’humil habitatge del penitent.

Amant dels animals, diuen que sant 
Antoni guaria les criatures ferides 
que se li acostaven, i ho va seguir 
fent durant un viatge que el va 
portar, primer, a Mallorca i, després, 
a Barcelona. En arribar a la nostra 
ciutat va trobat un porquet que, 
guarit gràcies a la seva intervenció, 
el va acompanyar tota la vida, i que 
ha acabat convertit, en la imatgeria 
popular i religiosa, en el perpetu 
company de viatge del sant.

Per això els animals, i especialment 
els de peu rodó (cavalls, ases, 
eugues...), són els protagonistes de la 
jornada, en desfilades que, al barri de 
Sant Antoni i a Sant Andreu, inclouen 
benediccions d’animals domèstics. 
És la lectura moderna d’una tradició 
que ens parla d’un passat agrari en 
el qual les bèsties de càrrega tenien 
un paper destacat i, per tant, eren 
objecte d’una benedicció protectora. 
Alguns, però, com passa al barri del 
Clot, prefereixen retre un homenatge 
específic al porc, i molts, de Mallorca 
a Sant Andreu, no entenen la festa 
sense la presència infernal i sense el 
foc que acompanya els dimonis.

Animals i carruatges, foc i diables... 
Hi ha moltes maneres d’entendre 
Sant Antoni però un únic desig: 
mantenir viva una festa popular que, 
tot i recrear la vida d’altres temps, 
s’ha adaptat als costums d’avui i no 
ha deixat de créixer, d’incorporar 
tradicions foranes o de crear-ne de 
noves. 

Dues d’aquestes «noves» tradicions, 
els Tres Tombs Infernals de Sant 
Andreu i els Foguerons del barri 
de Gràcia celebren enguany el 25è 
aniversari de la seva institució. No 
trobareu una excusa millor per a 
afegir-vos a la festa i gaudir-ne 
intensament!
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Divendres, 13 de gener

TRADICIONÀRIUS 
Inauguració de la 30a edició 
del Festival Folk Internacional 
Tradicionàrius 
El Tradicionàrius, el festival folk 
barceloní per excel·lència, arriba 
enguany a l’edició número trenta. 
Ho celebra amb una obertura 
tradicional: un seguici format pel grup 
de percussió Kabum i el col·lectiu 
Guirigrall, que sortiran de la plaça de 
la Vila i arribaran fins al CAT, a la plaça 
d’Anna Frank. El centre serà escenari 
d’un gran concert titulat 1988-2017. 
Trenta Tradicionàrius Traçats, en el 
qual actuaran grups i artistes que ja 
van participar en la primera edició de 
la festa (de Rosa Zaragoza o Alfons 
Encinas i Els Trobadors, a la Cobla 
Manxaire o 
Primera Nota, 
entre molts 
d’altres) i que 
avui encara 
segueixen en 
actiu. A més, 
durant el concert 
s’estrenarà la 
peça Romanço 
Tradifolk, que anirà 
a càrrec de Jaume 
Arnella, mestre 
de cerimònies 
d’aquesta gran 
festa del folk.

Espai: plaça de la Vila de Gràcia 
i Centre Artesà Tradicionàrius   
(CAT, plaça d’Anna Frank, s/n)

Horari: 22 h (seguici inaugural 
de la plaça de la Vila al CAT) i 
22.30 h (concert)

Preu concert: taquilla, 12 € / 
anticipada, 10 € / Amics del 
CAT, 6 €
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Dissabte, 
14 de gener
GRÀCIA A SA POBLA
Música i cultura popular de Gràcia 

a Mallorca
Per tal de celebrar 
el vint-i-cinquè 
aniversari dels 
Foguerons de sa Pobla, 
enguany no és només 
la cultura popular 
de ses Illes la que 
viatja a Catalunya, 
sinó que, a més, uns 
bons representants 
de la cultura popular 
gracienca i de 

les tradicions musicals catalanes 
viatjaran a sa Pobla. Representants 
de la Coordinadora de Colles de 
Cultura de Gràcia, la Fundació Festa 
Major de Gràcia, l’Associació Cultural 
Gastronòmica el Cargol Graciós, 
l’Associació Cultural TRAM/CAT, Centre 
Artesà Tradicionàrius, i la Federació 
de Colles de Sant Medir s’encarreguen 
d’organitzar a sa Pobla una cercavila 
de cultura popular, correfocs estàtics 
per a menuts i grans fins i tot amb la 
presència del Drac de Gràcia, que és 
el personatge més antic del bestiari 
festiu del barri. Amb ells viatjarà 
l’Orquestrina Trama, que mostrarà 
als mallorquins i mallorquines les 
Músiques i danses del Pirineu. Gralles, 
flabiols, violins, un acordió diatònic... 
Aquests nois i noies reinterpreten amb 
un esperit jove les melodies de ball 
que fa tants anys que sonen entre les 
muntanyes pirinenques.

El programa complet per al dissabte, 
14 de gener a sa Pobla és el següent: 
12.30 h Ajuntament de sa Pobla: 
inauguració de l’exposició Sant Antoni, 
la festa major de l’hivern, a càrrec 
de Francesc Fabregat (cap de Cultura 
Popular de l’Institut de Cultura de 
l’Ajuntament de Barcelona) i de Josep 
Fornés (antropòleg i director del 
Museu Etnològic de Barcelona). 
17 h Plaça Major: Diada Castellera amb 
els Castellers de Gràcia i els Castellers 
de Mallorca.  
18.30 h Cercavila de les Colles de 
Cultura Popular (adults, nins i sense 
pirotècnia). 
Recorregut: plaça dels Donants de 
Sang, carrer del Comerç, Gran, de la 
Plaça i plaça Major.  

19.30 h Lluïments de les colles 
participants, amb: Xeremiers de 
Mallorca, Trabucaires de Gràcia, 
Geganters de Gràcia, Bastoners 
de Gràcia, Geganters de sa Pobla, 
Tamborers d’Albopàs, Dimonis 
d’Albopàs, Malsons de la Vella, 
Escuats de la Malèfica del Coll, La 
Vella de Gràcia, Atzeries de la Vella, 
Drac de Gràcia, Diabòlica de Gràcia, 
Malèfica del Coll, Drac Gaudiamus i 
Castellers de la Vila de Gràcia.  
20 h Correfoc estàtic infantil a la plaça 
Major amb Malsons de la Vella 
i Escuats de la Malèfica del Coll.  
22 h Ball Folk amb l’Orquestrina Trama.  
24 h Correfoc estàtic per a adults a la 
plaça Major amb els Dimonis d’Albopàs, 
La Vella de Gràcia, Atzeries de la Vella, 
el Drac de Gràcia, la Diabòlica de Gràcia 
i la Malèfica del Coll.
Espai: sa Pobla (Mallorca)

Federació Foguerons  

sa Pobla a Gràcia

col·laboren:
amb el suport:

organitza:

GRÀCIA a SA POBLA
14 - gener - 2017

GRAN 
TROBADA 

DE 
CU  LTURA 
PO  PULAR
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ELS TRES TOMBS INFERNALS 
DE SANT ANDREU DE PALOMAR
Els Tres Tombs Infernals 2017, 
el musical (25è aniversari)
El dissabte anterior a la festivitat 
de Sant Antoni Abat, la colla de 
diables La Satànica de Sant Andreu 
organitza des del 1992 els Tres Tombs 
Infernals, una celebració popular 
que ha tingut una gran acceptació i 
que, enguany, fa vint-i-cinc anys de 
vida convertida... en un musical! La 
festa barreja teatre i pirotècnia, ja 
que escenifica fragments de la vida 
del sant, però, molt especialment, 
la seva trobada amb el dimoni. La 
primera part de la festa és, de fet, 
una representació de la vida de sant 
Antoni i dels seus esforços per no 
cedir a les temptacions del maligne a 
càrrec dels mateixos diables i tabalers 
de La Satànica. I la segona part és, 
precisament, un correfoc de gran 
intensitat que fa tres voltes a algun 
element del parc de Can Fabra (el 
llac, la Biblioteca...) mentre sonen els 
petards i es llança una pirotècnia que 
simbolitza la ira del diable en veure’s 
refusat pel sant. Pareu atenció perquè, 
per tal de celebrar el 25è aniversari 
de la festa, enguany la representació 
inclourà tot de cançons compostes 
especialment per a l’ocasió que seran 
interpretades en rigorós directe.

Espai: plaça de Can Fabra

Horari: 20.30 h

FESTA MAJOR DE SANT ANTONI 
Cercavila d’inici i benvinguda 
de la Festa Major
El barri barceloní de Sant Antoni obre 
el calendari de festes populars a la 
ciutat i recorda la Barcelona del segle 
XIX, quan la muralla travessava la 
zona, incloent-hi un portal de Sant 
Antoni i una església dedicada a Sant 
Antoni Abat que hi havia al costat. Avui, 
portal i església han desaparegut, però 
han donat nom al barri. A la cercavila 
que forma part del matí de la festa 
major, podreu veure els grups de 
cultura popular i les figures festives 
corresponents, que es concentren als 
Jardinets de l’Alguer i recorren després 
els principals carrers del barri. 

Espai: Jardinets de l’Alguer (concentració)

Recorregut: Jardinets de l’Alguer - 
Calàbria - Floridablanca - Villarroel - 
Tamarit - Jardinets de l’Alguer.

Horari: 11 h (Mostra) i 11.30 h (Cercavila)

192a EDICIÓ DEL TRES TOMBS 
DE BARCELONA
Portes obertes a La Foixarda 
Sabeu que La Foixarda va ser una de 
les moltes pedreres que hi havia a 
Montjuïc? El 1929 va acollir el primer 
parc d’atraccions de la ciutat, que va 
estar obert només durant l’Exposició 
Internacional d’aquell any. Finalment, 
es va convertir en un recinte hípic, 
i durant aquesta festa hi podreu veure 
en actiu tot de cavalls i carruatges 
que ens parlen de la importància de 
les bèsties de peu rodó a la Barcelona 
d’altres temps.

Espai: Hípica La Foixarda 
(avinguda dels Montanyans, 1)

Horari: de 17 a 20 h

192a EDICIÓ DEL TRES TOMBS 
DE BARCELONA
Visita al Zoològic 
Ja que els animals són uns dels 
protagonistes de la festa de Sant 
Antoni, l’Arca de Noè, associació 
integrant de la Federació dels Tres 
Tombs de Sant Antoni organitza 
una visita, amb amics i familiars, 
als barcelonins més animals de la 
ciutat: els que viuen al Parc Zoològic. 
Els voleu acompanyar? Li portaran 
una coca de verdures al camell 
Noè, visitaran el monument a Fèlix 
Rodríguez de la Fuente i és faran un 
fotografia a la gran Arca que hi ha al 
parc.

Espai: Parc Zoològic de Barcelona

Trobada: a les 11.15 h a la porta del 
Parc de la Ciutadella

Diumenge, 
15 de gener

Dissabte, 14 de gener
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INICI i FINAL
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Josep Soldevila
Segre

L1 Sant Andreu

L10 Onze 
de Setembre

Antiga 
fàbrica 

Fabra i Coats

Gran de Sant Andreu

Tres Tombs

Recorregut complert 
dels Tres Tombs

Els Tres Tombs de Sant Andreu 
La carrossa de sant Antoni Abat, bèsties 
muntades pels seus genets, carros i 
carruatges de diversos tipus surten en 
processó pels carrers de l’antiga vila de 
Sant Andreu de Palomar acompanyats de 
llancers i de bandes de música. Seguint 
la tradició, la comitiva fa tres tombs pels 
carrers més cèntrics del recorregut i s’atura 
en arribar a l’església de Sant Andreu 
de Palomar, davant de la qual es fa la 
benedicció dels animals. Es beneeixen tant 
els animals que participen en la processó 
com tots aquells que els veïns i veïnes hi 
hagin volgut portar. Hi trobareu tota mena 
de bèsties, especialment molts gossos, 
que participen de la festa amb el mateix 
entusiasme que els seus propietaris.

Espai: carrers i places de Sant 
Andreu de Palomar

Recorregut: Sant Adrià - Segre - 
plaça d’Orfila - passeig de Torres 
i Bages - Joan Torras - Gran de 
Sant Andreu - Sant Adrià - Segre 
- passeig de Torres i Bages - 
Palomar - Gran de Sant Andreu 
- rambla de Fabra i Puig - Gran de 
Sant Andreu - Pare Manyanet - 
Josep Soldevila - Segre - Sant Adrià 
(En negreta s’indiquen els carrers on es 
fan els Tres Tombs)

Horari: 10.30 h (concentració) / 
11.30 h (sortida) / 12 h (benedicció i 
Tres Tombs; plaça d’Orfila)

Diumenge, 15 de gener

Dijous, 
19 de gener
192a EDICIÓ DEL TRES TOMBS 
DE BARCELONA
Xerrada: El cavall i la festa. 
Sant Antoni, Sant Medir, Sant Joan... 
Taula rodona sobre les festes on el cavall 
és un dels protagonistes principals. La 
tradició de festes amb animals és molt 
corrent al nostre país, com aquelles 
que giren al voltant dels cavalls i 
d’altres bèsties de peu rodó. Durant la 
tertúlia es projectaran filmacions de 
les festes dels Tres Tombs. 

A càrrec de Josep Antoni Torralba, 
president de la Federació de Colles de 
Sant Medir; Artur Garró, vicepresident 
de la Federació Catalana dels Tres 
Tombs, i un tercer convidat per 
confirmar. Aquesta activitat forma part 
de les Xerrades del dijous, espai de 
tertúlia i intercanvi de coneixements 
de La Casa dels Entremesos

Espai: Sala d’actes de la Casa dels 
Entremesos (plaça de les Beates, 2)

Horari: 20 h
Entrada lliure, places limitades

FESTA MAJOR DE SANT ANTONI
Ball de Festa Major
No hi ha festa major sense ball, i no hi 
ha un espai millor per a un ball popular 
que l’envelat, un espai efímer que s’alça 
únicament per convertir-se, durant uns 
dies, en l’espai de la festa més alegre. 
No faltarà a la Festa Major de Sant 
Antoni el tradicional ball d’envelat, 
que tothom està convidat a visitar a la 
confluència del carrer de Calàbria amb 
l’avinguda de Mistral. Veniu ben calçats, 
que aquí us faran gastar la sola de la 
sabata a cop de música! I recordeu que 
el mateix envelat que dissabte serà 
l’escenari del Ball de Festa Major, el 
diumenge anterior, 15 de gener, acollirà 
una cantada d’havaneres amb cremat 
(19 h, 5 €).

Espai: envelat de l’avinguda de Mistral 
- Calàbria 

Horari: 23 h 

Entrada lliure, places limitades

Dissabte, 
21 de gener

90a EDICIÓ DELS TRES TOMBS DE SANT ANDREU DE PALOMAR
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Recorregut cavalcada
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La cruïlla dels carrers de Calàbria i de 
Floridablanca serà el punt de trobada 
dels participants en la Cavalcada dels 
Tres Tombs d’enguany. Veniu a veure 
els cavalls i els carruatges que hi 
participen i, a les 10.45 h, assistiu a 
la lectura del pregó (enguany, a càrrec 
de Christian Escribà, mestre pastisser 
i veí de Sant Antoni) i al lliurament 
de les banderes als genets que 
representen les diverses associacions 
i federacions que participen en la 
festa. A les 11 h, la comitiva farà la 
primera parada davant dels Escolapis 
(ronda de Sant Pau, 72); a les 11.45 
h, la segona entre les places de la 
Universitat i de Goya; i a les 12.10 h, 
la tercera parada davant del palau 

de la Virreina (la Rambla, 99) abans 
que la Cavalcada s’adreci cap a la 
plaça de Sant Jaume. Recordeu que 
enguany participen en la festa com a 
banderers alumnes de l’escola bressol 
Tres Tombs de Sant Antoni i de l’escola 
Ferran Sunyer.

Recorregut: Floridablanca - Comte 
Borrell - Parlament - ronda de Sant 
Pau - Comte d’Urgell - Floridablanca 
- ronda de Sant Antoni - plaça de 
la Universitat - Pelai - la Rambla 
(descendent) - la Rambla (ascendent) 
- Ferran - plaça de Sant Jaume.

Horari: de 10.30 h (inici) a 14 h

Dissabte, 21 de gener

192a EDICIÓ DEL TRES TOMBS DE BARCELONA

Cavalcada dels Tres Tombs de Sant Antoni Activitats a la plaça de Sant Jaume 
Des del matí, i fins al moment 
que arribin els participants en la 
Cavalcada dels Tres Tombs, la plaça 
de Sant Jaume, centre administratiu 
de la ciutat, acollirà tot d’activitats 
que serviran per a commemorar la 
192a Cavalcada dels Tres Tombs 
de Sant Antoni i el 191è aniversari 
de la celebració de la Cavalcada 
dels Tres Tombs a Barcelona. Veniu 
i podreu escoltar la formació de 
música tradicional El Pont d’Arcalís, 
que interpretarà un repertori de 
músiques dedicades a sant Antoni que 
procedeixen dels diversos territoris de 
parla catalana. Després de l’actuació, 
es repartirà el tortell de Sant Antoni a 
tothom... fins que s’acabi!

Espai: plaça de Sant Jaume

Horari: de 10.30 h a 12 h
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Dijous, 26 de gener

Inauguració de l’exposició 
Cartells de sa Pobla a Gràcia 
Amb motiu del 25è aniversari dels 
Foguerons de Sant Antoni a Gràcia, 
una mostra repassa la manera com 
s’ha anunciat als barcelonins aquesta 
tradició mallorquina que ha acabat 
arrelant al barri. Veureu els cartells 
que, en els últims 25 anys, han 
anunciat l’arribada dels Foguerons. 

Espai: Fundació Festa Major de Gràcia 
Espai Musons (l’Alzina, 9)

Horari: 17 h
Entrada lliure

Inauguració de l’exposició Sant 
Antoni, la festa major de l’hivern 
Toni Torrents, un veí de Mallorca els 
fills del qual estudiaven a Barcelona, 
va proposar el 1992 fer a la plaça del 
Diamant de Gràcia un fogueró com 
els que s’encenen tradicionalment 
a sa Pobla (Mallorca) per tal que 
els nois poguessin seguir gaudint, 
a distància, de les tradicions de la 
seva terra. La pensada ha acabat 
convertida en una nova tradició que, 
enguany, fa vint-i-cinc anys. El Centre 
Artesà Tradicionàrius la va acollir amb 
els braços oberts, i ara comparteix 
el pes de l’organització amb altres 

entitats del barri. La 
història de la festa 
la coneixereu en 
una exposició que 
s’encarreguen de 
presentar el mateix 
Toni Torrens, el cap 
de Cultura Popular de 
l’Institut de Cultura 
de l’Ajuntament 
de Barcelona, 
Francesc Fabregat i 
l’antropòleg i director 
del Museu Etnològic 
de Barcelona Josep 
Fornés.

Espai: Centre Artesà 
Tradicionàrius

Horari: 20 h 
Entrada lliure

FOGUERONS DE SANT ANTONI DE SA POBLA A GRÀCIA

Tast de productes mallorquins 
i glosada 
El cantautor Pere Tàpias s’encarrega 
de presentar un acte que lliga música i 
gastronomia, una Oda a la sobrassada 
que us permetrà gaudir amb les 
orelles i amb el paladar, ja que a més 
d’escoltar Tàpias podreu fer un tast de 
productes de les Illes, entre els quals 
sobrassada, botifarrons i camallot. 
No marxeu després del tast, perquè, 
amb la panxa plena i la inspiració a 
punt, cantadors del Principat i de ses 
Illes, com ara Mateu Xurí, Maribel 
Servera, Joan Moll, Xavi Triay i Miquel 
Truyol, Catalina Canyelles, Cor de 
Carxofa i Àngel Orfila com a sonador, 
protagonitzaran una glosada.

Espai: Centre Artesà Tradicionàrius 

Horari: 20 h 
Entrada lliure

© Carlos Benito
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Inauguració de l’exposició Falles 
i fogueres i conferència És dissabte 
de Gràcia, l’origen de la revetlla 
mallorquina a Barcelona
El director del Museu Etnològic de 
Barcelona, Josep Fornés, inaugura 
una mostra sobre tradicions 
festives lligades al foc, poc abans 
de pronunciar una conferència, 
acompanyat del cap de Cultura 
Popular de l’Institut de Cultura de 
l’Ajuntament de Barcelona, Francesc 
Fabregat, sobre com va ser que 
una tradició de sa Pobla arribés 
a Barcelona. Ho sap molt bé Toni 
Torrens, que també hi participa i que 
va ser l’home que va dur els Foguerons 
a Gràcia.

Espai: Centre de Cultura Popular 
la Violeta de Gràcia (Maspons, 6)

Horari: 19 h 

Entrada lliure

Divendres, 27 de gener

Taller, concert i ball de bot amb el 
grup de música tradicional Es Bastió 
de s’illa i Al-Mayurqa
Els balls tradicionals de Mallorca 
i Menorca, els anomenats «balls 
de bot», arriben a Gràcia amb una 
activitat doble. El divendres 27 de 
gener, Maria Dolors Rodríguez i el grup 
de música tradicional mallorquina 
Al-Mayurqa imparteixen al CAT un 
taller de ball de bot. Unes hores més 
tard els membres de l’associació 
dedicada a la música tradicional 
Es Bastió de s’Illa, de Menorca, 
presentaran al CAT el seu segon disc, 
Serenades, amb la col·laboració de 
la també menorquina Maria Jesús 
Martí. La vetllada s’acabarà oferint 
als assistents la possibilitat d’aplicar 
el que hagin après al taller de ball de 
bot, ja que els Al-Mayurqa convidaran 
el públic a ballar aquestes danses al 
so de la música tradicional que ells 
interpreten.

Espai: Centre Artesà Tradicionàrius

Horari: 19 h (Taller) 
i 22 h (Concert i ball de bot)

Preu: taquilla, 12 € / anticipada, 10 € / 
Amics del CAT, 6 €
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Folk als Mercats 
No cal ni tan sols anar a un auditori 
de música tradicional per escoltar 
aquests dies els sons de ses Illes. 
Sonaran fins i tot als mercats de 
la ciutat, gràcies a un acord entre 
el Centre Artesà Tradicionàrius i 
l’Institut Municipal de Mercats de 
Barcelona. Aneu a comprar dissabte, 
28 de gener, i us trobareu els grups 
de música tradicional Es Bastió de 
s’Illa, de Menorca, i els Xeremiers de 
Mallorca als mercats de l’Abaceria i de 
la Llibertat, i els Xeremiers i Glosadors 
de Mallorca al mercat de l’Estrella i al 
de Lesseps.

Espai: mercat de l’Abaceria, mercat 
de la Llibertat, mercat de l’Estrella 
i mercat de Lesseps

Horari: 12 h 

Dissabte, 28 de gener

Espectacle de teresetes El Castell 
Encantat 
La companyia mallorquina Teresetes 
Migjorn porta a Gràcia els titelles 
mallorquins i es disposa a entretenir 
els nens i les nenes i també els adults 
que els acompanyin amb la història 
fantàstica d’un príncep il·lustrat i una 
mestra d’escola.

Espai: Centre de Cultura Popular 
la Violeta de Gràcia (Maspons, 6)

Horari: 12 h 

Preu: 4 €

Plantada de les Colles de Cultura 
Popular
Les Colles de Cultura Popular de 
Gràcia i de sa Pobla es troben a 
la plaça de la Vila. Hi veureu els 
xeremiers (que s’hauran concentrat a 
les 19 h a La Violeta) que interpretaran 
una sonada, acompanyats de la 
banda de flabiols i sacs de gemecs 
La Sacairada. I, a les 20 h, hi haurà 
el lluïment de les colles. No us ho 
perdeu!

Espai: plaça de la Vila de Gràcia 

Horari: 19.30 h 
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Cercavila
Les Colles de Cultura Popular de 
Gràcia i de sa Pobla participen en una 
passejada festiva que surt de la plaça 
de la Vila, on hi ha la seu del districte, 
i acaba a la plaça de la Virreina, una 
de les que acullen els Foguerons de 
sa Pobla. Hi haurà els Xeremiers de 
Mallorca, La Sacairada, els Trabucaires 
de Gràcia, el Geganters de Gràcia, els 
Bastoners de Gràcia, els Bastoners de 
Barcelona, els Tamborers  d’Albopàs, 
els Dimonis d’Albopàs, els Geganters 
de sa Pobla, els Dimonis i Sant Antoni 
de sa Pobla, els Malsons de la Vella, 
La Vella de Gràcia, el Drac de Gràcia, 
Kabum, la Diabòlica de Gràcia, els 
Escuats de la Malèfica del Coll, la 
Malèfica del Coll, Gaudiamus Drac del 
Coll (la nova colla) i els Castellers de la 
Vila de Gràcia. Seguiu aquest seguici 
festiu que acompanya les autoritats i 
els organitzadors de les celebracions i 
afegiu-vos, vosaltres també, a la festa!

Espai: de plaça de la Vila de Gràcia a la 
plaça de la Virreina

Horari: 20.30 h 

 

Encesa de foguerons a les places 
de Gràcia
Comença la festa! Les places de 
Gràcia reten homenatge a la cultura 
popular mallorquina amb l’encesa 
dels foguerons, al voltant dels quals 
barcelonins i visitants de sa Pobla 
protagonitzen una nit de festa i 
tradició. A la plaça del Diamant hi 
haurà els Festa de sa Ximbomba de sa 
Pobla, els Glosadors de Mallorca i els 
Cor de Carxofa de Catalunya, a més 
dels Xeremiers. 

I, a la plaça de la Virreina, a les 21.30 h,
després de l’encesa dels foguerons, 
començarà la revetlla amb els 
dimonis, sant Antoni, les ximbombes 
i els cantadors de sa Pobla. Si teniu 
ganes de ballar, quedeu-vos a la plaça, 
perquè, a les 23 h, comença un ball 
de bot amb les formacions Marjal en 
Festa, de Sa Pobla, els Xeremiers de 
Mallorca i Al-Mayurqa.

Espai: places de Gràcia

Horari: 21.30 h 
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Porkada del Clot
Ja fa tres anys, comptant aquest, que 
el barri del Clot s’afegeix al cicle festiu 
de Sant Antoni amb una nova tradició 
que gira al voltant del capgròs del Pork 
del Clot. El Porkatapes i un correfoc 
protagonitzat pet tot de «porcs de foc» 
convidats són algunes de les activitats 
que formen part de la trobada, que té 
en la degustació de tapes preparades 
amb porc (activitat de pagament) 
un dels plats forts des del punt de 
vista gastronòmic. I és que, durant la 
Porkada, la imatgeria relacionada amb 
el món porcí és present a tot arreu, 
fins i tot a la taula!

FESTA DE LA PORKADA PER SANT ANTONI
Programa: 

18 h Porkatapes amb xaranga
Recorregut: Rogent - Freser - Rogent - 
plaça del Mercat del Clot

20 h Correfoc amb porcs de foc pels 
voltants del mercat del Clot

De 18 a 22 h Tapes de porc a la plaça 
del Mercat del Clot

Dissabte, 28 de gener
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Actes inaugurals del Tradicionàrius 
Organitza:

Tradicionàrius Festival Folk Internacional

Gràcia a Sa Pobla
Organitzen:

Federació Foguerons sa Pobla a Gràcia

Associació Cultural Albopàs

Conselleria de Transparència, Cultura i Esports 
del Govern de les Illes Balears

Vicepresidència i Conselleria Innovació, 
Recerca i Turisme de les Illes Balears

25 edició dels Tres Tombs infernals 
de Sant Andreu de Palomar 
Organitza:

La Satànica de Sant Andreu

Amb la col·laboració de:

Centre Municipal de Cultura Popular 
de Sant Andreu

Associació de Puntaires de Sant Andreu

Grup de Teatre La Trapa

AEIG Pare Bertran

Diables de Les Corts

Orquestra i banda sonora Vencorssió

ESAD (Escola superior d’art dramàtic)

CSD (Conservatori superior de dansa) 
de l’Institut del Teatre de Barcelona

Districte de Sant Andreu

90 edició dels Tres Tombs 
de Sant Andreu de Palomar
Organitza:

Societat per a la Festa de Sant Antoni Abat 
de Sant Andreu de Palomar

La Porkada del Clot
Organitzen:

Diables del Clot de l’Orfeó Martinenc 

Eix Clot 

Xarcuteries Bosch

192 edició del Tres Tombs de Barcelona
Organitza: 

Federació dels Tres Tombs de Sant Antoni de 
Barcelona (Arca de Noè, Associació de Veïns del 
Barri de Sant Antoni, Germandat de Sant Antoni 
Abat i Sant Antoni Comerç)

Amb la col·laboració de:

La Casa dels Entremesos

Mercat de Sant Antoni 

Taller de Cultura

Festa Major de Sant Antoni
Organitza:

L’Associació de Veïns del barri de Sant Antoni 
coordina una Comissió de Festa Major formada 
per 81 entitats.

25 edició dels Foguerons 
de Sa Pobla a Gràcia
Organitza:

Federació Foguerons sa Pobla a Gràcia

Associació Cultural Albopàs


