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Les Cases de la Festa, emblema de
la cultura popular barcelonina
La ciutat compta amb nou cases, tres centres i dos locals

La gegantona Laia, a la festa major d'hivern de Barcelona. Foto: Adrià Costa

Les Cases de la Festa són espais de cultura popular i tradicional, repartides en els diferents barris
de Barcelona. Acullen entitats de castellers i de falcons, de dansa i de música i imatgeria festiva,
com els gegants, els diables i els capgrossos.
Aquests equipaments són, a la vegada, promotors d'activitats dinamitzadores als carrers i espais
de trobada de les associacions que les integren, que les fan servir també per desar el material
que utilitzen i preparar les properes actuacions. A banda, tenen la voluntat de fer recerca i formar
sobre la cultura popular tradicional; per això, deixen les portes obertes a tothom qui s'hi vulgui
acostar.
Les cases de la Festa, per districtes
Sant Andreu
El Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu, conegut popularment com Can Galta, és
la seu de diverses entitats d'arrel tradicional catalana i un dels principals motors de la vitalitat
cultural del districte. La Societat Cultural i Esportiva La Lira, també ubicada a Sant Andreu, acull
l'activitat de diferents seccions vinculades a disciplines esportives i de cultura tradicional. Les arts
escèniques també hi tenen un pes destacat en aquest espai.
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Sant Martí
Una antiga fàbrica del Poblenou, Can Saladrigas, recuperada com a equipament cultural, acull
el
Centre d'Imatgeria Festiva de Sant Martí, on hi conflueixen diverses disciplines com la creació
plàstica, la música i el teatre popular. D'altra banda, aquest espai incorpora la biblioteca
Poblenou-Manuel Arranz, que recull documents de l'àmbit de la cultura popular i tradicional a
Catalunya i a l'estat espanyol. Al districte de Sant Martí hi tenen també la seva seu els Castellers
de Barcelona, el local d'assaig i de trobada de la colla. L'Orfeó Martinenc
, un altre dels
equipaments situat al barri del Clot, va néixer fa més de 100 anys i manté encara la missió de
promocionar la cultura i el teixit associatiu. Impulsa, entre d'altres activitats, representacions
teatrals, lectura, música i dansa, els diables i els gegants.
Gràcia
El Centre cultural Albert Musons agrupa els Castellers de la Vila de Gràcia
, que s'hi reuneixen per
assajar, i la Fundació Festa major de Gràcia
, que hi organitza xerrades, exposicions i assemblees.
La vitalitat del districte ha fet aflorir d'altres espais, com la Violeta de Gràcia
, seu de moltes entitats
i gestionada per la Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia. Aquesta plataforma aglutinadora
va néixer amb la voluntat de recuperar les expressions de cultura popular i a la vegada, crear-ne
de noves.
La música tradicional, sobretot la catalana però també d'altres territoris, ha trobat el seu espai a
Gràcia, i és queel Centre Artesà Tradicionàrius
ha tingut un paper fonamental en la recuperació
d'aquestes melodies. Aquest equipament impulsa tallers d'aprenentage d'instruments, concerts,
balls i sessions d'improvisació.
Ciutat Vella
Ubicada al districte de Ciutat Vella, la Casa dels Entremesos s'ha convertit en un actiu centre de
difusió de la cultura popular catalana. S'ocupa de produir festes i organitzar trobades, xerrades,
tallers i presentacions de llibres i música. Agrupa associacions de tots els barris de Ciutat Vella,
que representen àmbits tan diversos com els gegants, els nans i els capgrossos, el bestiari festiu,
els diables o la dansa tradicional.
Eixample
Lloc de trobada i d'assaig, el Centre de Cultura Popular de la Sagrada Família reuneix les entitats
de cultura popular i tradicional del barri. Al districte també s'hi troba el Racó de Cultura de Sant
Antoni, que més enllà d'acollir entitats diverses i ser la seu de la Coordinadora de Trabucaires de
Barcelona i la Federació dels Tres Tombs, s'hi realitzen també conferències, xerrades,
presentacions de llibres i exposicions.
Sants Montjuïc
El Centre Cultural Albareda és un equipament municipal llargament reivindicat per les
associacions del barri del Poble Sec, que inclou entitats de gralles i tabals. El districte de Sants
Montjuïc també compta amb el Museu Etnològic de Barcelona
, un espai de coneixement entre
cultures que té les persones de les ciutats, pobles i viles com a elements de referència per
l'estudi de la societat. El museu disposa d'objectes provinents dels cinc continents, a més
d'imatges, filmacions i registres d'àudio.
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