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Concello d’O Barco de Valdeorras

L’exposició «Mirades de gegant, 110 anys dels Gegants 
de Sant Roc de la Plaça Nova» narra, des d’un vessant 
fotogràfic, el pas dels cent deu anys per la societat de 
Barcelona a través de la mirada dels nostres gegants, 
Roc i Laieta.

Cent deu anys sempre presents en les nostres festes, 
en els moments més foscos i en els més esplèndids. 
Des del 1906, amb tots els qui van fer possible la seva 
existència, fins a les noves generacions que volen 
seguir al seu costat. Amb tots nosaltres… Sempre… 
Mirant…

Anna Garcia i Montserrat Castells
Comissàries de l’exposició
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Els primers anys 
d’existència dels gegants 
mostren el procés de 
construcció als tallers d’El 
Arte Cristiano d’Olot, l’any 
1905, i l’estrena a la plaça 
Nova per les Festes de 

Sant Roc de Barcelona de l’any 1906. També 
es recull l’impacte veïnal de tenir uns gegants 
propis —els primers gegants barcelonins 
propietat dels veïns—, la presència dels 
gegants en les celebracions del barri i el ressò 
que les imatges de les figures tenen en tota 
mena de publicacions. 

El Seguici de Sant Roc passant pel carrer de la Corríbia. 1910-1920.  
Arxiu de l’AFPN.

Els Gegants de Sant Roc de 
la Plaça Nova davant de la 
capella de Sant Roc a la plaça 
Nova. 1910-1920. Arxiu de 
l’AFPN.

Infants amb els gegants Roc i Laieta i els 
capgrossos Tano i Beco. 1906. Arxiu de l’AFPN. El Seguici de Sant Roc davant de la Catedral. 1910. Fargas. AFCEC.

Els gegants al carrer del Bou de la 
Plaça Nova, Festes de Sant Roc. 
1911. Arxiu Mas IAAH.

Els Gegants de Sant 
Roc de la Plaça Nova 
passant per la plaça 
de Sant Jaume. 1910-
1920. Arxiu de l’AFPN.

E l barri s’identifica 
amb els gegants 

i els pren com un dels 
seus símbols

Toribi Sala i Vidal, escultor 
d’El Arte Cristiano a qui li és 
atribuïda l’autoria dels Gegants 
de Sant Roc de la Plaça Nova. 
Dibuix del seu fill Joan Sala. 
1946.

Edifici de la societat El Arte Cristiano després 
de la reforma de 1885. 1910. Col·lecció Josep 
M. Dou Camps. ACGAX.

Del taller a la plaça

Taller d’El Arte Cristiano, sala de retocs. c. 1900. 
Fons Josep M. Melció Pujol. ACGAX.
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É s el moment daurat 
de les festes, i els 

gegants en són la imatge 
més distintiva

Gegants i Cucanya, durant les Festes 
de Sant Roc. 1934. Brangulí. ANC.Els gegants durant les Festes de Sant Roc. 1935. Brangulí. ANC.

Les Festes de Sant Roc. 1930-1932. 
Brangulí. ANC.

«Els gegants propietat de la gent del barri». Els Gegants de Sant Roc de la Plaça Nova i el 
fl abiolaire Pau Orpí «Mataporcs», durant les Festes de Sant Roc. 1932. Sagarra i Torrents. AFB.

Les Festes de Sant Roc de la Plaça Nova. 1920-1925. Brangulí. ANC.

Portada del 
Diario de 
Barcelona 
del 17 d’agost 
de 1934. 
Arxiu de 
l’AFPN.

Retall del diari matinal 
El Día Gráfi co. 17 d’agost de 1932, fotografi a 
de Josep Badosa Montmany. Arxiu de l’AFPN.

Durant els anys vint 
i trenta del segle 
passat els Gegants 
de Sant Roc de la 
Plaça Nova ja són 
uns dels elements 
festius més celebrats 

i esperats per les festes del barri de la 
Catedral. Són objecte d’incomptables 
fotografi es, de portades de diaris i de 
reportatges. Per acompanyar els gegants 
es contracten els millors fl abiolaires del 
país, «els mateixos dels de la ciutat!». 
Són protagonistes de molts cartells de 
les festes i el vestuari i els guarniments 
són tractats amb una especial cura per 
part dels veïns. 

L’alegria del barri

Retall del diari matinal 
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Enderrocs d’edifi cis del carrer de la Corríbia. 
1942. Carlos Pérez de Rozas. AFB.

Torres romanes i el magatzem de persianes Amat, a la plaça Nova. 1910-1915. AFB.

Cases del carrer de la Corríbia, núm 1-3 
i 5, amb la plaça Nova, destruïdes en el 

bombardeig del 30 de gener de 1938. 
John Langdon Davies. Arxiu de l’AFPN.

Disseny dels 
vestits dels gegants 
d’Antoni P. Rigau. 
1935. Amb l’esclat 
de la Guerra Civil 
(1936-1939) no es van
arribar a confeccionar mai. Arxiu de l’AFPN.

Amb l’esclat de la Guerra Civil (1936-1939), les Festes 
de Sant Roc es deixen de celebrar i els gegants són 
desats al magatzem de catifes i persianes Amat, 
situats a la torre romana de la Casa de l’Ardiaca, 
a la plaça Nova. Durant els mesos de gener, febrer 
i març de l’any 1938 el barri de la Catedral pateix 
els terribles bombardejos de l’aviació feixista 

italiana aliada dels rebels franquistes. Moren centenars de persones, 
es destrueixen més de vint edifi cis i han de marxar del barri de manera 
forçada desenes de veïns i comerciants. Els gegants, al seu amagatall de 
la muralla, no pateixen cap dany.

Salvats per la muralla

Els Gegants (d’esquena) 
amb vestits nous a la 
plaça Nova –cantonada 
del carrer de la Palla 
amb el dels Boters– 
1955. Arxiu de l’AFPN.
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Els gegants durant les Festes de 
Sant Roc. 1955. Arxiu de l’AFPN. E ls gegants són uns dels 

pocs elements del barri 
que mantenen la tradició, la 
singularitat, la identitat i l’alegria

Les Festes de Sant Roc de la Plaça 
Nova. 1955. Arxiu de l’AFPN.

Els gegants passant per carrer de 
la Tapineria vist des de la baixada 
de la Canonja. 1953. Arxiu de l’AFPN.

Els gegants i un grup d’infants al pla 
de la Seu. 1945. Arxiu de l’AFPN.

Infants i els gegants a les Festes de Sant Roc. 1956. 
Arxiu de l’AFPN.

La capella de Sant Roc durant les Festes de Sant Roc a la Plaça 
Nova. 1944. Carlos Pérez de Rozas. AFB.

Els gegants i els capgrossos a les 
Festes de Sant Roc. 1943. Arxiu de 
l’AFPN.

Els gegants de Sant Roc de la Plaça Nova amb el flabiolaire 
Ramon Paulís al carrer dels Arcs. 1956. J. A. Saenz Guerrero. 
Arxiu de l’AFPN.

Enderrocs de cases del carrer de la Corribia. 
1957. Francesc Ribera Colomer. AFB.

Els gegants al carrer de Ferran per les Festes de la Mercè. 1955. 
Carlos Pérez de Rozas.  AFB.

Homenatge al papa Pius XII a la plaça Nova. 1942. 
Carlos Pérez de Rozas. AFB.

Cartell de les Festes de Sant 
Roc. 1942. Antoni de P. Rigau. 
Arxiu de l’AFPN.

Enderrocs d’edificis de la plaça Nova. 1957. 
Arxiu de l’AFPN.

Després de la guerra, el mateix any 
1939, les Festes de Sant Roc es tornen 
a celebrar. Les celebracions són 
autoritzades pel nou règim dictatorial 
pel marcat caràcter religiós que tenen. 
La repressió, però, cau sobre els veïns 
i, fins i tot, sobre alguns dels membres 

de la Comissió de Festes. Molts dels actes tradicionals 
de la celebració se’n ressenten o desapareixen. El barri, 
afectat per la destrucció de la guerra i amb l’obertura de 
l’avinguda de la Catedral, veu desaparèixer carrers, edificis, 
comerços i veïns. 

Temps de foscors i silencis
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Els gegants al carrer de la Palla. 
1966. Arxiu de l’AFPN.

E ls gegants 
són els 

testimonis tristos 
i silenciosos dels 
nous temps

La plaça Nova i la nova avinguda de la Catedral. 
1965. Arxiu de l’AFPN.

Infants i els Gegants de Sant Roc de la Plaça Nova 
a la Rambla. c. 1962. Fons Bartolomé  Garrich.

El Seguici de Sant Roc. 1976. 
Arxiu de l’AFPN.

La plaça Nova amb el nou edifici del Col·legi 
d’Arquitectes. 1962. Arxiu de l’AFPN.

Els gegants fent l’ofrena a sant Roc, plaça Nova. 1970. Arxiu de l’AFPN.

El Seguici de Sant Roc. 1975. 
Arxiu de l’AFPN.

Autocars de turistes a l’avinguda de la Catedral. 
1960. Pérez de Rozas. AFB.

Els gegants i turistes a la plaça Nova durant les Festes de Sant Roc. 1969. Arxiu de l’AFPN.

Durant els anys seixanta i setanta del segle XX, 
la vida social, veïnal i comercial del barri de la 
Catedral es transforma d’una manera radical. 
Han marxat 1.700 veïns, han desaparegut carrers 
i places, edificis i comerços. La plaça Nova 
ha estat escorxada, ha perdut la fesomia i el 
caràcter, no queda cap veí i els comerços s’han 

desplaçat si no és que han desaparegut. Apareixen, però, la nova 
avinguda de la Catedral, el Col·legi d’Arquitectes, el turisme i el Sis-
Cents. La festa pateix els canvis i viu, desorientada, la transformació 
tot intentant trobar la continuïtat entre els nous veïns i mantenint el 
contacte amb els exveïns.

Amb els temps que corren...!
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Roc i Laieta davant de l’Ajuntament 
de Foix, a l’Arieja (Occitània, França). 
1991. Arxiu de l’AFPN.

Roc, Laieta i Cu-cut 
al Japó. 1987. Arxiu 

de l’AFPN.

Núria Feliu i el gegant 
Roc durant l’espectacle 
Núria Follies al Cúpula 
Venus. 1982. Arxiu de 
l’AFPN.

Bateig dels gegants Roc i Laieta 
durant les Festes de Sant Roc 
de la plaça Nova. 1982. Arxiu 
de l’AFPN.

Domènec Umbert restaurant el 
gegant Roc. 1985. Joan Carles 

Montagut. Arxiu de l’AFPN.

Domènec Umbert restaurant el gegant 
Roc. 1985. Joan Carles Montagut. Arxiu 
de l’AFPN.

Festes de Sant Roc. 1978. Arxiu de l’AFPN.

Laieta i Roc saludant sant Roc. 1980. 
Arxiu de l’AFPN.

El Seguici de Sant Roc 
al carrer dels Sagristans. 
1986. Arxiu de l’AFPN.

El Roc i la Laieta pel carrer 
del Bisbe. Festes de Sant Roc. 
1975.  Arxiu de l’AFPN.

Els Gegants de Sant Roc de la 
Plaça Nova a la Festa Major 
del Clot. 1983. Arxiu de l’AFPN.

Portada de La Vanguardia Española del 25 de 
setembre de 1976. Arxiu de l’AFPN.

El Roc i la Laieta en la 
Trobada de Gegants de 
Sallent. 1982. Arxiu de l’AFPN.

En Roc a la Trobada Internacional 
de Gegants de Matadepera. 1982. 
Arxiu de l’AFPN.

Durant els anys vuitanta i 
noranta del segle passat, 
amb la recuperació de la 
democràcia i dels carrers 
i les places com a espai 
de celebracions, les 
Festes de Sant Roc troben 

en la cultura popular i tradicional l’esperança 
de la continuïtat com a element cohesionador 
del nou barri i com a patrimoni immaterial 
de tota la ciutat. Es constitueix la Colla de 
Geganters de la Plaça Nova, que, amb joves 
d’arreu de la ciutat, és la llavor d’una nova 
vitalitat de la festa i del barri. Amb els joves 
portadors, els gegants participen en noves 
iniciatives i, de festa en festa per arreu de la 
ciutat, del país i fi ns i tot de l’estranger, reben 
el reconeixement de la seva singular història.

De festa en festa
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Laieta saludant santa Eulàlia 
durant la Passejada de les 
Laies. 2008. Arxiu de l’AFPN.

Roc i Laieta de la plaça Nova de Barcelona i els gegants 
d’Olot. 2006. Arxiu de l’AFPN.

Les Festes del Tura d’Olot, durant el centenari dels gegants Roc i Laieta de la plaça 
Nova de Barcelona. 2006. Arxiu de l’AFPN.

Ball dels Gegants de Sant Roc de la Plaça Nova durant la celebració 
dels 650 anys de la plaça Nova. 2005. Arxiu de l’AFPN.

Trobada de gegants centenaris amb motiu dels 100 anys dels gegants 
Roc i Laieta de la plaça Nova de Barcelona. Festes de Santa Eulàlia. 
2006. Arxiu de l’AFPN.

Matí de Sant Roc, 
abans del Seguici. 
2010. Arxiu de l’AFPN.

Ball dels Gegants de Sant Roc de la Plaça Nova al Palau 
Episcopal per les Festes de Sant Roc. 2001. Arxiu de l’AFPN.

Gegantes contra la guerra a la Passejada de les Laies durant 
les Festes de Santa Eulàlia. 2003. Arxiu de l’AFPN.

Festival infantil durant les 
Festes de Sant Roc de la plaça 
Nova. 2001. Arxiu de l’AFPN.

Els gegants participen en les Festes de Santa Eulàlia, 
amb la processó de les Laies i la representació del seu 
ball tradicional en versió per a cobla de sardanes, ballat 
davant de l’Ajuntament, i en la versió per a gralla, a la 
baixada de Santa Eulàlia davant de la imatge de la santa 
patrona de la ciutat. També participen en la tradicional 
processó del Corpus Christi de la seu de Barcelona. I en 
les Festes de Sant Roc, amb el Seguici tradicional i fent 
el seu ball en versió per a gralla, al Palau Episcopal, i el 
ball del centenari en la versió per a cobla de sardanes, a 
la plaça Nova davant de la imatge de sant Roc.

Les Festes de Sant Roc 
i, de retruc, els Gegants 
de Sant Roc de la Plaça 
Nova entren en el segle 
XXI amb una renovada 
vitalitat. L’Associació de 
Festes de la Plaça Nova 

treballa en l’estudi, la recerca i la pràctica 
de la cultura popular i tradicional com a 
eines d’identitat i patrimoni, dels valors 
dels plaçanovins i les plaçanovines, i de la 
memòria i la dignitat del barri de la Catedral. 
Els gegants, Roc i Laieta, estan plenament 
consolidats com a patrimoni del barri de la 
Catedral i de la ciutat de Barcelona, amb 
uns protocols d’actuació perfectament 
regulats que en determinen l’actuació 
exclusiva. 

Els cent anys us queden molt bé!
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Aquesta secció revela una realitat poc coneguda: 
l’existència d’unes figures de gegants —actualment 
desaparegudes— que eren pràcticament iguals que els 
Gegants de Sant Roc de la Plaça Nova. 

A la població gallega d’O Barco de Valdeorras, província 
d’Ourense, havien tingut una parella de gegants —que 
eren anomenats «calantornias»— que, des dels anys deu 

fins als anys cinquanta del segle passat, van participar en les seves festes 
patronals —As Festas do Cristo. Els d’O Barco de Valdeorras desconeixien 
la procedència de les seves calantornias, així com la semblança que 
presentaven amb els gegants barcelonins de la plaça Nova. 

Ambdues parelles de gegants, els dos veïnats, desconeixien aquesta singular 
i gegantina bessonada.

Les calantornias 
d’O Barco de 
Valdeorras. 
1945. Arxiu 
COBV.

Els gegants i els músics d’O Barco de Valdeorras. 1919. 
Eugenio de Puga. Arxiu COBV.

Festa, amb els gegants, a la vora del riu Sil. 1927. 
Manuel Blanco Pascual.  Arxiu COBV.

El gegant i la geganta d’O Barco de Valdeorras. 
1945. Gonzalo Gurriarín. Arxiu COBV.

Processó durant As Festas do 
Cristo. Imatge del Crist seguit de les 
calantornias. 1928. Arxiu COBV.

La geganta 
d’O Barco de 
Valdeorras. 
1945. Arxiu 
COBV.

El gegant d’O Barco de Valdeorras. 1927. 
Manuel Blanco Pascual.  Arxiu COBV.

Els bessons desconeguts

L’ exposició «Mirades de gegant, 110 anys dels Ge-
gants de Sant Roc de la Plaça Nova», emmarcada 

en els actes de celebració de 4 ¼. 425 anys de les Fes-
tes de Sant Roc de Barcelona, aporta una visió de la 
història dels primers gegants barcelonins pertanyents 
a una entitat veïnal, els gegants en actiu, amb les figu-
res originals i amb una activitat ininterrompuda, més 
antics de la ciutat de Barcelona. Cent deu anys, des del 
seu naixement al taller d’imatgeria d’El Arte Cristiano 
d’Olot, l’any 1905, fins avui en dia, quan els gegants Roc 
i Laieta estan plenament consolidats com a patrimoni 
del barri de la Catedral i de la ciutat de Barcelona.

L’exposició «Mirades de gegant, 110 anys dels Gegants 
de Sant Roc de la Plaça Nova», però, a més a més, res-
segueix la història de les figures des d’una perspectiva 
diversa. La mostra vol donar una visió dels diferents 
aspectes socials, veïnals, festius, comercials i urbanís-
tics del barri de la Catedral vistos des de la presència o 
des de l’absència dels gegants. La primera reforma del 
barri, l’alegria de les festes dels anys deu i vint del se-
gle XX, l’esplendor comercial del barri, el catalanisme 
i l’autonomia dels anys trenta, la Guerra Civil (1936-
1939) i els bombardejos del barri de la Catedral l’hivern 
de l’any 1938, la foscor de la dictadura, la destrucció 
del barri amb la segona reforma, el desarrollismo, el 
turisme, l’esclat democràtic i la plaça com a espai de 
festa, la recuperació de tradicions, la transformació 
radical de l’entorn social i veïnal, i la pervivència vital, 
activa i patrimonial de les Festes de Sant Roc i dels 
seus gegants. 

L’exposició «Mirades de gegant, 110 anys dels Gegants 
de Sant Roc de la Plaça Nova» també vol transmetre 
l’esperit dels plaçanovins i les plaçanovines com a col-

Els Gegants de Sant Roc 
de la Plaça Nova
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lectiu veïnal resistent mitjançat el seu patrimoni cul-
tural i la seva identificació amb els seus elements fes-
tius, amb els Gegants de Sant Roc de la Plaça Nova. La 
mostra explica com, a través de les festes tradicionals, 
el patrimoni festiu, la imatgeria festiva, els gegants, 
Roc i Laieta —com a elements cohesionadors i identi-
taris—, es pot mantenir l’esperit, el sentiment i l’orgull 
de pertinença a una comunitat i es poden conservar 
els llaços d’amistat, de bon veïnatge i d’estima dels 
costums d’un barri i d’un col·lectiu, malgrat passar per 
moments terribles, com ara la desaparició de la trama 
urbana, la diàspora dels habitants i la transformació 
de les circumstàncies vitals, socials i econòmiques de 
tot el barri i del col·lectiu.

En definitiva, l’exposició tracta, des de les «mirades 
de gegant» —del Roc i la Laieta—, sobre la història, 
la vida popular i les festes i les tradicions del barri de 
la Catedral a partir del fons de l’Arxiu de l’Associació 
de Festes de la Plaça Nova —l’entitat més antiga dedi-
cada a la cultura popular, tradicional i festiva del barri 
de la Catedral i de Barcelona. L’exposició també recull 
l’experiència d’altres exposicions dutes a terme per 
l’entitat; sobretot, l’exposició «4 1/4. 425 anys de Sant 
Roc de Barcelona. De vot de ciutat a festa popular a la 
plaça Nova», produïda i duta a terme l’any 2014, amb 
èxit i reconeixements a tota la ciutat, i que, juntament 
amb la publicació del llibre catàleg de l’exposició i 
l’aniversari, va rebre la Medalla d’Honor de la Ciutat de 
Barcelona 2014; i les mostres «La festa viscuda. Sant 
Roc 1884-1983» i «El barri perdut. La plaça Nova i el 
barri de la Catedral», duta a terme l’any passat amb un 
èxit de públic que ha fet que es prorrogués fins a tres 
vegades i que l’ha fet mereixedora de la Menció Espe-
cial del Jurat de Cultura Popular i Tradicional dels Pre-
mis Ciutat de Barcelona 2015. 

Xavier Cordomí
President de l’Associació de Festes de la Plaça Nova
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