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La tradicional cantata del Mercat
del Ram, aquest divendres al bar
Snack
Parroquians es reuneixen a partir de dos quarts de 12 de la nit per cantar la Cançó
del Mercat del Ram
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=u2Q59BeDp0Q
El bar Snack de la plaça Major de Vic acull, un any més, la cantata del Mercat del Ram de Vic
(https://www.naciodigital.cat/osona/noticies/etiqueta/Mercat+del+Ram+2019) . Es tracta d'una
tradició -o millor dit, una neotradició- que la nit del divendres del Mercat es reuneixin al popular bar
una bona colla de parroquians per participar a la tradicional cantata. El repertori d'aquesta
trobada informal està format per peces de tota la vida i té com a reina indiscutible la Cançó del
Mercat del Ram, una composició de l'any 1960 de l'artista Josep Font i Sellabona, traspassat el
2010.
Enguany es repeteix la trobada, que ja arriba a la 23a edició. De ben segur que, com cada any,
l'emblemàtic i cèntric bar vigatà s'omplirà de gom a gom. A partir de dos quarts de dotze de la nit
començarà la cantata.
Galeria de fotos, 2013
(http://www.naciodigital.cat/osona/galeria/3504/pagina1/xix/xix/serenata/rams/snack) (Judit
Coma)

Un vídeo previ de l'any 2015, dedicat a la serenata i a Font Sellabona, autor de la cançó del Mercat
del Ram
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=tOGthclCJjU
Un vídeo de l'any 2014 (des de TVBagué)
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=kqI81qIossQ#t=498
Un vídeo de l'any 2013 (des de TVBagué)
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=Zsd_-3DTSkc
Un vídeo de l'any 2012 (des de TVBagué)
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=XrrhQHGoAhI
Un vídeo de l'any 2010 (des de TVBagué).
V?deo: 10475769
Un vídeo de l'any 2009.
V?deo: 6686246
Un vídeo de l'any 2008 (des del web Entre plat i plat,
(http://www.intercrus.com/platiplat/videos/stream/cantata400x300.htm) on hi ha més info de la
Cantata). V?deo: 792008
Una cantada espontània l'any 2008 al firal del Sucre.
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=qjro6JUvBjk
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