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MEMÒRIA 2017

Associació de Festes de la Plaça Nova,
Comissións, seccions i colles de cultura popular i tradicional:

1. Comissió de Festes de Sant Roc de Barcelona
2. Secció de Projectes, Arxiu i Recerca.
3. Secció de Comunicació, Xarxes socials i Innovació.
4. Colla de Gegants i nans de la Plaça Nova
5. Colla del Bestiari Festiu (Àliga de la Ciutat, Víbria de Barcelona i Arpella del Barri Gòtic)
6. Colla de Diables del Barri Gòtic
7. Colla de Grallers La Pessigolla
8. Grup de Tabalers Percúdim
9. Secció Infantil de les colles de la Plaça Nova (gegantets Pippo i Gal•la i Petita Àliga Barcelonina)

Total d’associats a 31/12/2017: 165 (134 socis adults i 31 socis infantils).

Junta de Govern:

Presidència: Francesc Xavier Cordomí i Fernández
Vicepresidències: Mercè Pelejà i Martí

Daniel Marín i Fàbregas
Secretaria: Laura Gelabert i Blesa
Tresoreria: José Luís Lleixà i Prieto
Vocalia de la Presidència de la
Comissió de Festes de Sant Roc: Miquel Àngel Gelabert i Mas
Vocalia de Comunicació, Imatge i Xarxes Socials: Agnès Bartolomé i Garrich

i Lluís Gelis i Codinach
Vocalia de Projectes, Arxiu i Recerca: Montserrat Castells i Tella

i Anna Garcia i Garcia
Vocalia de Regidoria de Vestuari: Sílvia Sintes i Palmero

i Mercè Pelejà i Martí
Vocalia de Comptadoria: Josep Cordomí i Fernández
Vocalia de la Secció de Bestiari

Àliga de la Ciutat: Mercè Pelejà i Martí
Víbria de Barcelona: Ricard Pla i Martínez
Arpella del Barri Gòtic: Julien Vanni

Vocalia de la Secció de Diables: Agnès Bartolomé i Garrich
i Icar Bosch i Mellinas

Vocalia de la Secció de Gegants: Ivan Brell i López,
Carlos Moreno Andrés,
i Julien Vanni

Vocalia de la Secció del Nan Cu-cut i Capgrossos: Sílvia Sintes i Palmero
Vocalia de la Secció Infantil: Mireia Alarcón i Godayol

i Cèlia Bartolomé i Garrich
Vocalia de la Secció de Música:

Tabalers Percúdium Oriol Mestres i Capdevila
Grallers Colla La Pessigolla Oscar Moles i Domínguez



1. TOTALITAT D’ACTES I ACTIVITATS DE L’ASSOCIACIÓ I DE LES SEVES SECCIONS
DESCRITS I RELACIONATS PER MESOS

GENER:

Dijous 5, vespre nit. Participació a l’arribada i visita dels Reis d’orient a l’Hospital materno-infantil de Sant
Joan de Déu amb diferents membres de l’entitat com a patges reials.

Dissabte 14. Matí. Participació a la Cercavila d'Inici de Festa Major del barri de Sant Antoni" amb els gegants
nous Roc i Laia, els gegants infantils Pippo i Gal·la, el nan Cu-cut i els grallers La Pessigolla.

Dissabte 14. tarda. Participació a la Seguici de les Basíl iques de la Barcelona Antiga amb els grallers La
Pessigolla.

Dijous 19, a les 20,00 hores. Col·laboració en l’organització de la xerrada tertúlia ""EEll ccaavvaallll ii llaa ffeessttaa”,
organitzada per la Federació dels Tres Tombs de Sant Antoni de Barcelona a la Sala d'Actes de La Casa dels
Entremesos.

Dissabte 21. Matí. Participació a la Cavalcada dels Tres Tombs de Sant Antoni de Barcelona amb diversos
genets i la Bandera de Santa Eulàlia.

Diumenge 22, matí. Participació en la 1a Trobada de Gegants Barbuts i Bigotuts de Sallent amb el gegant nou
Roc, el nan Cu-cut i els grallers La Pessigolla.

Dimecres 25 de gener, de 10,h a 11h. i d’11h. 12 hores, a La Casa dels Entremesos realització d’un Taller de
Gegants per a 26 nenes i nens de P5 de l’Escola Municipal Reina Violant amb tres monitors de la nostra
entitat.

Del 18 de maig al 19 de febrer: Exposició "Mirades de Gegant. 110 anys dels Gegants de Sant Roc de la
Plaça Nova", a La Casa dels Entremesos, plaça de les Beates, 2, Barcelona. Activitat eenn eell mmaarrcc ddee lleess
cceelleebbrraacciioonnss “4 ¼. 425 anys de Festes de Sant Roc de Barcelona”.

Del 28 de novembre al 9 de gener, Exposició “4 ¼ 425 anys de les Festes de Sant Roc de Barcelona. De vot
de ciutat a festa popular a la plaça Nova” al Centre Artesà Tradicionàrius de Gràcia. Plaça d’Anna Frank, s/n /
Travessia de Sant Antoni, 6

Del 8 de desembre al 8 de gener: Exposició “Cavalcada de Reis 1900...” a La Casa dels Entremesos, amb
disseny i producció a càrrec de l’Associació de Festes de la Plaça Nova.

Al llarg del mes. Una reunió de Junta. Quatre reunions de colles. Una reunions de la Comissió organitzadora
de les 428 Festes de Sant Roc. Tres sessions de treball de la Comissió de l’exposició "Perquè avui és Santa
Llúcia... pels vols de la plaça Nova..." i exposició “Cavalcada de Reis 1900...”. Quatre assajos dels grallers La
Pessigolla. Quatre assajos dels tabalers Percúdium. Un assaig del Ball dels Gegants. Tres assajos dels Balls
de l’Àliga de la Ciutat. Feines de manteniment de vestuari i d’imatgeria, magatzem, comunicació i imatge,
xarxes socials, atenció als mitjans, comptabilitat, arxiu i secretaria.

FEBRER:

Divendres 10, vespre nit. Participació als Protocols de l’Àliga amb l’Àliga de la Ciutat. Ball de l’Àliga i Marxa
d’entrada de l’Àliga a Santa Maria del Mar.

Dissabte 11. Matí. Participació a la Cercavila de la Trobada de Gegantons amb els gegants infantils Pippo i
Gal·la i els grallers La Pessigolla i amb portadors per la Gegantona Laia.

Dissabte 11. vespre nit. Participació al Correfoc de Santa Eulàlia amb els Diables del Barri Gòtic, la Víbria de
Barcelona (vella) i els tabalers Percúdium.

Diumenge 12. Matí. Participació a la Matinades de grallers amb els grallers La Pessigolla.

Diumenge 12. Matí. Participació a la Col·locació del Penó de Santa Eulàlia i la Balladeta de la Laia amb
portadors per la Gegantona Laia i del Penó de Santa Eulàlia.



Diumenge 12. Matí. Participació a la XXXV Trobada de Gegants de Ciutat Vella i Seguici de Santa Eulàlia amb
l’Àliga de la Ciutat, la Víbria de Barcelona (nova) els gegants infantils Pippo i Gal·la, la petita Àliga, el nan Cu-
cut, els gegants nous Roc i Laia, els grallers La Pessigolla i portadors per la Gegantona Laia i del Penó de
Santa Eulàlia. Fent el Ball de Santa Eulàlia a la Baixada de Santa Eulàlia i el Ball de l’Àliga i de Santa Eulàlia a
la plaça de Sant Jaume.

Diumenge 12. tarda. Participació a la Passejada de les Laies amb la geganta infantil Gal·la, la geganta
centenària Laieta, la geganta nova Laia, els grallers La Pessigolla i portadors per la Gegantona Laia i del Penó
de Santa Eulàlia. Fent el Ball de Santa Eulàlia (curt) a la Baixada de Santa Eulàlia i el Ball de Santa Eulàlia
(llarg) a la plaça de Sant Jaume.

Dijous 16. Tarda. Participació a la Cerimònia d’entrega dels Premis Ciutat de Barcelona, al Saló de Cent de
l’Ajuntament de Barcelona, amb l’Àliga de la Ciutat fent el Ball de l’Àliga i la Marxa d’entrada de l’Àliga.

Dissabte 18, matí, Participació a la Ludoteca de La Casa dels Entremesos “Entre jocs i passejades Fes de
geganter i balla amb els petits gegants Pippo i Gal·la, amb la participació de monitors de la Plaça Nova, els
gegants infantils Pippo i Gal·la, i la petita Àliga, amb la participació de 17 nenes i nens.

Dijous 23. Tarda. Participació a la Arribo del Rei Carnestoltes, del Carnaval de Barcelona 2017, amb portadors
i balladorsper als Gegants vells de la Casa de Caritat o del Carnaval de Barcelona.

Divendres 24. Tarda. Participació a la Rua de Carnaval, de l’Escola Charlie Rivel de L’Hospitalet del Llobregat,
amb els Grallers La Pessigolla.

Del 18 de maig al 13 d’agost: Exposició "Mirades de Gegant. 110 anys dels Gegants de Sant Roc de la Plaça
Nova", a La Casa dels Entremesos, plaça de les Beates, 2, Barcelona. Activitat eenn eell mmaarrcc ddee lleess cceelleebbrraacciioonnss
“4 ¼. 425 anys de Festes de Sant Roc de Barcelona”.

Del 4 al 11 de febrer: PPaarr ttiicciippaacciióó aa ll’’Exposició "Laies", all PPaallaauu ddee llaa VViirrrreeiinnaa,, aammbb llaa ggeeggaannttaa nnoovvaa LLaaiiaa ii llaa
ggeeggaannttaa iinnffaannttiill GGaall ··llaa.

Del 4 al 11 de febrer: PPaarrttiicciippaacciióó aa ll ’’Exposició "Gegantons de les colles de Barcelona", all MMuusseeuu MMaarr ííttiimm,,
aammbb eell ggeeggaanntt iinnffaannttii ll PPiippppoo.

Al llarg del mes. Una reunió de Junta. Quatre reunions de colles. Una reunió de la Comissió organitzadora de
les 428 Festes de Sant Roc. Tres sessions de treball de la Comissió de l’exposició "Perquè avui és Santa
Llúcia... pels vols de la plaça Nova”. Quatre assajos dels grallers La Pessigolla. Tres assajos dels tabalers
Percúdium. Un assaig del Ball dels Gegants. Dos assajos dels Balls de l’Àliga de la Ciutat. Un assaig dels
gegants infantils. Feines de manteniment de vestuari i d’imatgeria, magatzem, comunicació i imatge, xarxes
socials, atenció als mitjans, comptabilitat, arxiu i secretaria.

MARÇ:

Dijous 2, de 10,h a 12 hores, a La Casa dels Entremesos realització de d’un Taller de Gegants per a 17
alumnes i 4 educadors de l’escola d’educació especial Can Barriga de Badalona amb tres monitors de la
nostra entitat.

Dijous 9, de 10,h a 12 hores, a La Casa dels Entremesos realització de d’un Taller de Gegants per a 17
alumnes i 4 educadors de l’escola d’educació especial Can Barriga de Badalona amb tres monitors de la
nostra entitat.

Dimarts 21, El Govern de la Generalitat de Catalunya declara Festa Patrimonial d’Interès Nacional les
Festes de Sant Roc de Barcelona a la plaça Nova (festa votiva Patrimoni Festiu de Catalunya).

Dissabte 25. Matí. Participació a la Passejada dels Oriols de les Festes de Sant Josep Oriol del Barri del Pi
amb el gegant nou Roc, el gegant infantil Pippo, el nan Cu-cut i els grallers La Pessigolla de la Plaça Nova.

Diumenge 26. Matí. Participació a la Matinades de grallers les Festes de Sant Josep Oriol del Barri del Pi amb
els grallers La Pessigolla.

Diumenge 26. Matí. Participació a la XXIII Trobada de Gegants i Bestiari de les Festes de Sant Josep Oriol del
Barri del Pi amb els gegants nous Roc i Laia, el gegants infantils Pippo i Gal·la el nan Cu-cut, la Petita Àliga
barcelonina i els grallers La Pessigolla de la Plaça Nova.



Del 18 de maig de 2016 al 13 d’agost de 2017: Exposició "Mirades de Gegant. 110 anys dels Gegants de Sant
Roc de la Plaça Nova", a La Casa dels Entremesos, plaça de les Beates, 2, Barcelona. Activitat eenn eell mmaarrcc ddee
lleess cceelleebbrraacciioonnss “4 ¼. 425 anys de Festes de Sant Roc de Barcelona”.

Al llarg del mes. Una reunió de Junta. Cinc reunions de colles. Una reunió de la Comissió organitzadora de les
428 Festes de Sant Roc. Quatre sessions de treball de la Comissió de l’exposició "Perquè avui és Santa
Llúcia... pels vols de la plaça Nova”. Cinc assajos dels grallers La Pessigolla. Cinc assajos dels tabalers
Percúdium. Un assaig del balls de gegants. Un assaig dels gegants infantils. Feines de manteniment de
vestuari i d’imatgeria, magatzem, comunicació i imatge, xarxes socials, atenció als mitjans, comptabilitat, arxiu
i secretaria.

ABRIL:

Dissabte 1, tarda. Participació a la 1a Mostra d'Àligues Centenàries a Vilafranca del Penedès, en motiu del
90è aniversari de l'Àliga de Vilafranca del Penedès i en el marc de "Un tomb per la vila" del 24è Dia del
Graller, amb l'Àliga de la Ciutat de Barcelona.

Dimecres 26, de 10,30 h a 12 hores, a La Casa dels Entremesos realització d’una Visita guiada comentada a
les exposicions de La Casa dels Entremesos per a 32 alumnes de 6è de primària de l’escola Ramon Llull de
Barcelona amb un monitor de la nostra entitat.

Divendres 28, de 10,30 h a 12 hores, a La Casa dels Entremesos realització d’una Visita guiada comentada a
les exposicions de La Casa dels Entremesos per a 32 alumnes de 6è de primària de l’escola Ramon Llull de
Barcelona amb un monitor de la nostra entitat.

Del 18 de maig de 2016 al 13 d’agost de 2017: Exposició "Mirades de Gegant. 110 anys dels Gegants de Sant
Roc de la Plaça Nova", a La Casa dels Entremesos, plaça de les Beates, 2, Barcelona. Activitat eenn eell mmaarrcc ddee
lleess cceelleebbrraacciioonnss “4 ¼. 425 anys de Festes de Sant Roc de Barcelona”.

Al llarg del mes. Una reunió de Junta. Tres reunions de colles. Una reunió de la Comissió organitzadora de les
428 Festes de Sant Roc. Preparació dels actes de celebració de la declaració pel Govern de la Generalitat de
les Festes de Sant Roc de Barcelona a la plaça Nova Festa Patrimonial d’Interès Nacional. Tres sessions de
treball de la Comissió de l’exposició “Gòtic, fotografies de Manuel Villar” i de la tertúlia “Barri Gòtic, veritats i
mentides”. Tres sessions de treball de la Comissió de l’exposició "Perquè avui és Santa Llúcia... pels vols de la
plaça Nova”. Tres assajos dels grallers La Pessigolla. Tres assajos dels tabalers Percúdium. Feines de
manteniment de vestuari i d’imatgeria, magatzem, comunicació i imatge, xarxes socials, atenció als mitjans,
comptabilitat, arxiu i secretaria.

MAIG:

Dijous 4, 20 hores. Inauguració de l’exposició “Gòtic, veritats i mentides. Fotografies de Manuel Villar” a La
Casa dels Entremesos.

Dissabte 6, matí. Participació a la Festa Catalana a la plaça Nova amb el capgròs Cu-cut fent la presentació.

Dissabte 13, vespre. Participació al Correfoc del 40è aniversari dels Diables del Clot amb els Diables del Barri
Gòtic i els tabalers Percúdium.

Dijous 18, 20 hores. Xerrada tertúlia “Barri Gòtic, veritats i mentides” a La Casa dels Entremesos.

Dissabte 20, matí. Realització de la Ludoteca de La Casa dels Entremesos “Entre Jocs i Passejades... Baixem
al infern”. Taller dels Diables del Barri Gòtic.

Dissabte 20, tarda. Participació al “PercuClot”, aniversari dels tabalers dels Diables del Clot amb els tabalers
Percúdium.

Diumenge 21, matí. Participació al 25è aniversari de la Víbria del Poblenou amb la Víbria de Barcelona (vella).

Diumenge 21, matí. Participació a la 25a Trobada de Gegants de la Barceloneta. amb els gegants nous Roc i
Laia, el nan Cu-cut, els gegants infantils Pippo i Gal·la, la Petita àliga i els grallers La Pessigolla.



Dijous 25, Actes de celebració de la declaració de les Festes de Sant Roc de Barcelona a la plaça Nova
com a Festa Patrimonial d’Interès Nacional.

- Ofrena floral a Sant Roc de la Plaça Nova i Seguici amb els Gegants Centenaris, l’Àliga de la Ciutat, la
Bandera Verda de Sant Roc i els grallers La Pessigolla.

- Balls del Seguici (Gegants i Àliga) al pati del Palau Episcopal i Col·locació de la Bandera Verda de Sant Roc
al balcó Principal del Palau Episcopal.

- Recepció i cerimònia de rebuda de la declaració de Festa Patrimonial d’Interès Nacional al Saló del Tron del
Palau Episcopal, a càrrec de Monsenyor Joan Josep Omella, Arquebisbe de Barcelona, Gala Pin, Regidora de
Ciutat Vella, Lluís Puig director de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals de la Generalitat de
Catalunya i Xavier Cordomí, president de l’Associació de Festes de la Plaça Nova.

- Col·locació de la Bandera Verda de Sant Roc a la balconada principal del Palau Episcopal.

- Castell de focs a la plaça Nova.

Divendres 26, tarda. Inauguració de l’exposició fotogràfica de músics de L’Hospitalet al Centre Cultural de
Bellbitge amb els Grallers La Pessigolla.

Dissabte 27, matí. Participació a la Festa Catalana a la plaça Nova amb el capgròs Cu-cut fent la presentació.

Al llarg del mes. Dues reunions de Junta. Quatre reunions de colles. Tres reunions de la Comissió
organitzadora de les 428 Festes de Sant Roc. Preparació dels actes de celebració de la declaració pel Govern
de la Generalitat de les Festes de Sant Roc de Barcelona a la plaça Nova Festa Patrimonial d’Interès
Nacional. Tres sessions de treball de la Comissió de l’exposició “Gòtic, fotografies de Manuel Villar” i de la
tertúlia “Barri Gòtic, veritats i mentides”. Quatre sessions de treball de la Comissió de l’exposició "Perquè avui
és Santa Llúcia... pels vols de la plaça Nova”. Quatre assajos dels grallers La Pessigolla. Quatre assajos dels
tabalers Percúdium. Un assaig del ball dels gegants centenaris. Un assaig del ball de l’Àliga. Feines de
manteniment de vestuari i d’imatgeria, magatzem, comunicació i imatge, xarxes socials, atenció als mitjans,
comptabilitat, arxiu i secretaria.

JUNY:

Dimecres 15, tarda. Participació a l’acte de la Diada de Corpus del centenari de l’Arxiu Històric de Barcelona
amb els Gegants Centenaris de Sant Roc de la Plaça Nova (Roc i Laieta).

Dijous 15 a Dissabte 17, Participació a l’exposició del Seguici Popular a l’Ajuntament de Barcelona amb l’Àliga
de la Ciutat i la Víbria de Barcelona (nova).

Dissabte 17, Participació a les jornades "Reptes i oportunitats de la recerca local a Barcelona" a El Born
Centre de Cultura i Memòria amb la intervenció de Lluís Gelis vocal de Comunicació i Arxiu de la nostra entitat
sobre «El Barri Perdut, la plaça Nova i el barri de la Catedral».

Diumenge 18, tarda. Participació a la Processó de Corpus amb els Gegants Centenaris de Sant Roc de la
Plaça Nova (Roc i Laieta), el nan Cu-cut, els grallers La Pessigolla, l’Àliga de la Ciutat i la Víbria de Barcelona
(nova).

Divendres 23, matí. Realització de d’una visita guiada i comentada a l’exposició permanent d’imatgeria festiva
de La Casa dels Entremesos per a 9 alumnes afectats de paràlisi cerebral i 7 educadors d’ASPACE, Centre de
Teràpia Ocupacional del Poblenou amb dos monitors de la nostra entitat.

Divendres 23, tarda. Participació a l’acte de Rebuda de la Flama del Canigó amb l’Àliga de la Ciutat, fent el
Ball de l’Àliga.

Divendres 23, tarda. Participació a l’acte de repartiment dels Focs de Sant Joan (Flama del Canigó) amb sis
Diables del Barri Gòtic llençant pirotècnia des del terrat de l’Ajuntament de Barcelona.

Dimecres 28, tarda. Gravació d’entrevistes per al reportatge “Sant Roc Festa Patrimonial d’Interès Nacional”
que la nostra entitat estrenarà el 14 de setembre de 2017, amb la intervenció de deu membres de la nostra
entitat



Al llarg del mes. Dues reunions de Junta. Quatre reunions de colles. Cinc reunions de la Comissió
organitzadora de les 428 Festes de Sant Roc. Una sessió de treball de la Comissió de l’exposició “Gòtic,
fotografies de Manuel Villar. Quatre sessions de treball de la Comissió de l’exposició "Perquè avui és Santa
Llúcia... pels vols de la plaça Nova”. Quatre assajos dels grallers La Pessigolla. Quatre assajos dels tabalers
Percúdium. Un assaig del ball de l’Àliga. Feines de manteniment de vestuari i d’imatgeria, magatzem,
comunicació i imatge, xarxes socials, atenció als mitjans, comptabilitat, arxiu i secretaria.

JULIOL:

Dissabte 1, tarda. Participació a la XXV Trobada de Gegants del Casc Antic amb els gegants nous Roc i Laia,
el nan Cu-cut, els gegants infantils Pippo i Gal·la i els grallers La Pessigolla.

Diumenge 2, tarda. Participació a la Trobada de Gegants de Sant Pere de Ribes amb els gegants nous Roc i
Laia, el nan Cu-cut, els gegants infantils Pippo i Gal·la i els grallers La Pessigolla.

Dimarts 4, matí. Realització de d’una visita guiada i comentada a l’exposició permanent d’imatgeria festiva de
La Casa dels Entremesos per a 9 alumnes afectats de paràlisi cerebral i 7 educadors d’ASPACE, Centre de
Teràpia Ocupacional del Poblenou amb dos monitors de la nostra entitat.

Dimecres 5, vespre. Participació a la Cloenda del XIXè Congrés Mundial de Carillonistes a l’avinguda de la
Catedral amb els Gegants nous Roc i Laia.

De dijous 13 de juliol a diumenge 13 d’agost. A La Casa dels Entremesos exposició ”4 1/4 . 425 anys de les
Festes de Sant Roc de Barcelona. De vot de ciutat a festa popular de la plaça Nova” amb noves imatges i
nous rotlles.

Diumenge 16, matí. Participació a la Cercavila de Festa Major del Raval amb els gegants nous Roc i Laia, el
nan Cu-cut, els gegant infantil Pippo, la Petita Àliga i els grallers La Pessigolla.

Dimecres 16, tarda. Gravació d’entrevistes per al reportatge “Percúdium, 20 anys” que la nostra entitat
estrenarà el 14 de setembre de 2017, amb la intervenció de deu membres de la nostra entitat

Dimecres 19, matí. Participació a l’Acte d’Homenatge a l’Olimpíada Popular del 1936, a l’Estadi Pau Negre.
amb la Víbria de Barcelona i l’Arpella del Barri Gòtic.

Dissabte 22, tarda. Participació a la IX Trobada de Gegants de Sant Jaume amb els gegants nous Roc i Laia,
el nan Cu-cut, la geganta infantil Gal·la, la Petita Àliga i els grallers La Pessigolla.

Diumenge 23, nit. Participació a la Cloenda del Concurs de Castells de Focs d’Artifici de Blanes amb els
tabalers Percúdium.

Dimarts 25. Realització d‘una visita guiada concertada en idioma anglès a les exposicions permanents
d’imatgeria festiva i exposicions temporals de La Casa dels Entremesos per un grup de 21 estudiants
d’arquitectura de Texas (EE.UU.) en col·laboració amb Barcelona Architecture Center SL. amb un monitor de
la nostra entitat.

Divendres 28, tarda. Participació a les Festes de Les Santes de Mataró –La Postal de la Família Robafaves
amb els gegants centenaris Roc i Laieta, el nan Cu-cut i els grallers La Pessigolla.

Exposició "Mirades de Gegant. 110 anys dels Gegants de Sant Roc de la Plaça Nova", a La Casa dels
Entremesos.

Al llarg del mes. Tres reunions de Junta. Quatre reunions de colles. Quatre reunions de la Comissió
organitzadora de les 428 Festes de Sant Roc. Una sessió de treball de la Comissió de l’exposició ”4 1/4 . 425
anys de les Festes de Sant Roc de Barcelona. De vot de ciutat a festa popular de la plaça Nova”. Quatre
sessions de treball de la Comissió de l’exposició "Perquè avui és Santa Llúcia... pels vols de la plaça Nova”.
Quatre assajos dels grallers La Pessigolla. Quatre assajos dels tabalers Percúdium. Tres assajos del ball de
l’Àliga. Un assaig del ball dels gegants de la Plaça Nova. Feines de manteniment de vestuari i d’imatgeria,
magatzem, comunicació i imatge, xarxes socials, atenció als mitjans, comptabilitat, arxiu i secretaria.



AGOST:

Organització, difusió, producció i realització de les
428 Festes de Sant Roc de Barcelona a la Plaça Nova
amb les activitats següents:

Divendres 11 d’agost: 10.00 Fira d’artesania. 18.00 Cercavila inaugural: En Cu-cut dalt del ruc, amb la
participació de nans, capgrossos i els grallers La Pessigolla. 19.15 Hissada de la Bandera Heràldica de Sant
Roc i Parlaments d’inici de la Festa a càrrec de Pasqual Borràs, veí i antic membre de la Comissió de Festes, i
Joaquim Borràs, Arxiver en cap de l’ajuntament.19.30 Ballada de Sardanes, amb la Cobla Ciutat de
Granollers. 19.30 Cucanya de la Plaça Nova. 22.30 Ball amb els grups: Morena (22,30) i La Cobleta de la
Copeta (00,05).
Dissabte 12 d’agost: 10.00 Fira d’artesania. 11.30 La Festa Catalana amb: Banda de Música i Majorettes de
l’Escola de Música Santa Anna del Vendrell i Moixiganga de La Geltrú, 17.00 Scrivano. 18.00 Concurs infantil
de dibuix. 18.30 La Festa Catalana amb: Balls de plaça de Mataró i Gegants de la Plaça Nova. 22.30 Ball
amb el show Cocodrilo Club del DJ Albert Malla.
Diumenge 13 d’agost: 10.00 Fira d'artesania. 17.00 Scrivano. 17.30 Festa del Gos: Exhibició canina amb el
Club d’Agility Ciutat Comtal. 19.00 Festa del Gos: XXXXV Salutació dels gossos del barri a Sant Roc. 19.30
Taller infantil de diables i Cucanya de la Plaça Nova. 22.00 Cantada d’Havaneres a càrrec del grup Barca de
Mitjana, amb cremat de rom.
Dilluns 14 d’agost: 10.00 Fira d'artesania. 18.30 Tarda de jocs populars i tradicionals i Cucanya de la Plaça
Nova. 22.30 Ball amb els grups: La Mulata (22,30) i Sybarites (23,50).
Dimarts 15 d’agost: 10.00 Fira d’artesania. 17.30 XXXVI Trobada i Ball de Gegants. 18.00 Cercavila i balls
de gegants, nans i capgrossos. 18.15 Actuació dels Falcons de Barcelona. 19.00 XXXVI Trobada i Ball de
Gegants. 19.15 Xocolatada popular. 20.00 Actuació de l’Esbart Català de Dansaires, amb la Cobla Ciutat de
Cornellà.
Dimecres 16 d’agost, Diada de Sant Roc: 09.30 Gran Traca despertada. 09.35 Seguici Tradicional de Sant
Roc, amb el Diable de Sant Roc, els Bastoners de l’Esbart Català de Dansaires amb el flabiolaire Joan
Gómez, l’Àliga de la Ciutat, els grallers La Pessigolla, el Lleó de Barcelona, els grallers del Pi, el nan Cu-cut,
els gegants infantils Pippo i Gal·la, els Gegants Centenaris de Sant Roc de la Plaça Nova amb el flabiolaire
Jordi Puig, la Bandera Verda de la Comissió de Festes de Sant Roc, la Cobla Ciutat de Cornellà, veïns, ex
veïns i simpatitzants del barri, tot adreçant-se a la Basílica de Santa Maria del Pi. 10.00 Fira d’artesania.
10.30 Missa Cantada a la Basílica del Pi. Benedicció de “Panellets”, cant dels Goigs en llaor a Sant Roc i
veneració de la relíquia del sant. 12.00 Balls dels elements festius del Seguici en el pati del Palau Episcopal.
12.30 Col·locació de la Bandera Verda de la Comissió al Palau Episcopal i Ofrena floral a Sant Roc de la
Plaça Nova. Ball dels Gegants Centenaris de la Plaça Nova en versió per a cobla del mestre Jordi León. Balls
dels elements festius del Seguici a la plaça Nova. Porró Llarg de la Plaça Nova.12.45 Tres Sardanes, amb la
Cobla Ciutat de Cornellà. 13.00 Cucanya de la Plaça Nova. 18.00 Festival de màgia amb el mag Xarrin
Xarrin. 18.30 Festival infantil: Putxinel·lis amb la companyia Titelles Vergés. 19.10 Festival infantil, mitja part:
llançament del globus del Capità Munyon i entrega dels premis dels concursos de dibuix i de Cucanya. 19.30
Festival infantil: Pallassos amb el grup l’Arlequí. 20.00 Cucanya de la Plaça Nova. 22.15 “Va tocada” amb
Percúdium. 22.30 XXXIV Correfoc de Sant Roc. 23.00 Castell de Focs, pirotècnia Igual.
Durant les festes: Exposició “4 1/4 . 425 anys de les Festes de Sant Roc de Barcelona. De vot de ciutat a festa
popular de la plaça Nova” amb noves imatges i nous rotlles, i exposició “Mirades de gegant. 110 dels Gegants
de Sant Roc de la Plaça Nova” a La Casa dels Entremesos.
Concurs Fotogràfic d’Instagram Sant Roc 2017.

Participació a les 428 Festes de Sant Roc de Barcelona a la plaça Nova:

Divendres 11 d’agost
18.00 Cercavila inaugural En Cu-cut dalt del ruc amb el capgròs del Cu-cut, el nan Cu-cut, els capgrossos de
la plaça Nova i els grallers La Pessigolla.

Dissabte 12 d’agost
18,30 La Festa Catalana (especial Sant Roc) amb els gegants nous Roc i Laia, el nan Cu-cut, els gegants
infantils Pippo i Gal·la i els grallers La Pessigolla.

Dimarts 15 d’agost
18,00 XXXVI Trobada i Ball de Gegants amb els gegants nous Roc i Laia, el nan Cu-cut, els gegants infantils
Pippo i Gal·la, la petita Àliga barcelonina i els grallers La Pessigolla.

Dimecres 16 d’agost
09,00 Seguici de Sant Roc amb el Diable de Sant Roc, l’Àliga de la Ciutat, els gegants vells Roc i Laieta, el
nan Cu-cut, els gegants infantils Pippo i Gal·la, la petita Àliga barcelonina i els grallers La Pessigolla.
22,15 Va tocada” amb els tabalers Percúdium.



22,30 XXXIV Correfoc de Sant Roc amb el Diables de Sant Roc, la Víbria de Barcelona, l’Arpella del Barri
Gòtic i els tabalers Percúdium.

Exposició ”4 1/4 . 425 anys de les Festes de Sant Roc de Barcelona. De vot de ciutat a festa popular de la
plaça Nova” amb noves imatges i nous rotlles, a La Casa dels Entremesos.

Exposició "Mirades de Gegant. 110 anys dels Gegants de Sant Roc de la Plaça Nova", a La Casa dels
Entremesos.

Tres reunions de Junta. Dues reunions de colles. Quatre reunions de la Comissió organitzadora de les 428
Festes de Sant Roc. Una sessió de treball de la Comissió de l’exposició ”4 1/4 . 425 anys de les Festes de
Sant Roc de Barcelona. De vot de ciutat a festa popular de la plaça Nova”. Tres sessions de treball de la
Comissió de l’exposició "Perquè avui és Santa Llúcia... pels vols de la plaça Nova...”. Quatre assajos dels
grallers La Pessigolla. Tres assajos dels tabalers Percúdium. Dos assajos del ball de l’Àliga. Dos assajos del
ball dels gegants de la Plaça Nova. Dos assajos de la colla infantil. Feines de manteniment de vestuari i
d’imatgeria, magatzem, comunicació i imatge, xarxes socials, atenció als mitjans, comptabilitat, arxiu i
secretaria.

SETEMBRE:

Dissabte 2 i diumenge 3, tot el dia. Participació a les Festes de Sant Roc de Rubí amb la Cucanya de la Plaça
Nova.

Diumenge 3. matí. Participació a la Mostra de Cultura Popular de Solsona (organitzada pels Gegants del Tros)
amb els gegants nous Roc i Laia, el nan Cu-cut i els grallers La Pessigolla.

Dissabte 9, tarda-vespre. Participació a la “Bestival” 1a. Trobada de Bestiari dels Països Catalans a Canet de
Mar amb l’Arpella del Barri Gòtic i els tabalers Percúdium.

Diumenge 10, vespre. Participació al Correfoc de Caldes d’Estrac, “Caldetes”, amb els Diables del Barri Gòtic i
els tabalers Percúdium.

Dimecres 13, matí. Visita guiada a La Casa dels Entremesos i Taller de Gegants per a l’Escola Magòria a
càrrec dos monitors de l’associació.

Dijous 14, matí. Visita guiada a La Casa dels Entremesos per al Col·legi Pare Manyanet a càrrec dos monitors
de l’associació.

Dijous 14, 21 hores. Presentació dels audiovisuals: “Sant Roc, Festa Patrimonial d’Interès Nacional” i
“Percúdium, 20 anys” a La Casa dels Entremesos.

FESTES DE LA MERCÈ

Del 16 al 25: Exposició del Seguici Popular al Palau de la Virreina amb l’Àliga de la Ciutat i la Víbria nova de
Barcelona.

Del 16 al 23: Exposició de Dracs i Bèsties de Foc amb l’Arpella del Barri Gòtic i la Víbria vella de Barcelona.

Del 16 al 23: Exposició 17a Mostra de Gegants amb els gegants nous Roc i Laia, el nan Cu-cut, els gegants
infantils Pippo i Gal·la.

Divendres 22, tarda vespre: Participació al Seguici inaugural i Toc d’inici amb l’Àliga de la Ciutat i la Víbria de
Barcelona.

Divendres 22, vespre Participació a la Passejada de Bèsties amb l’Arpella del Barri Gòtic, la Víbria nova de
Barcelona i els tabalers Percúdium.

Dissabte 23, vespre: Participació al Correfoc de la Mercè amb els Diables del Barri Gòtic i la Víbria vella de
Barcelona.

Diumenge 24, matí: Participació a les Matinades de grallers amb els Grallers La Pessigolla.

Diumenge 24, matí: Participació a l’Anada a ofici amb l’Àliga de la Ciutat.

Diumenge 24, matí: Participació al Seguici de la Mercè amb l’Àliga de la Ciutat i la Víbria de Barcelona.



Diumenge 24, matí: Participació a la Mostra de Balls i Passada de nans i gegants amb els gegants nous Roc i
Laia, el nan Cu-cut, els gegants infantils Pippo i Gal·la, la Petita àliga i els grallers La Pessigolla.

Diumenge 24, tarda: Participació a la Cavalcada de la Mercè amb l’Àliga de la Ciutat, els gegants nous Roc i
Laia, el nan Cu-cut, els gegants infantils Pippo i Gal·la, la Petita àliga, els grallers La Pessigolla, els grallers de
l’Havana xica i la Víbria de Barcelona.

Dilluns 25, tarda, Participació a la Cloenda de les Jornades Internacionals Folklòriquesamb l’Àliga de la Ciutat i
els gegants nous Roc i Laia.

Dijous 28, matí. Visita guiada a La Casa dels Entremesos i Taller de Gegants per a l’Escola Casas a càrrec
dos monitors de l’associació.

Dissabte 30, matí. Participació a la Cercavila de Festa Major de Les Corts amb l’Àliga de la Ciutat i els grallers
La Pessigolla.

Dissabte 30, tarda. Participació a la Cercavila de Festa Major del barri de Canyelles amb els gegants nous
Roc i Laia, el nan Cu-cut, els gegants infantils Pippo i Gal·la i els grallers La Pessigolla.

Exposició "Mirades de Gegant. 110 anys dels Gegants de Sant Roc de la Plaça Nova", a La Casa dels
Entremesos fins el 24 de setembre.

Al llarg del mes. Tres reunions de Junta. Tres reunions de colles. Una reunió de la Comissió organitzadora de
les 428 Festes de Sant Roc. Una sessió de treball de la Comissió de l’exposició ”Mirades de gegant. 110 anys
dels Gegants de Sant Roc de la Plaça Nova”. Quatre sessions de treball de la Comissió de l’exposició "Perquè
avui és Santa Llúcia... pels vols de la plaça Nova”. Tres assajos dels grallers La Pessigolla. Tres assajos dels
tabalers Percúdium. Tres assajos del ball de l’Àliga. Dos assajos del Ball de la Víbria. Tres assajos del ball
dels gegants de la Plaça Nova. Tres assajos del ball dels gegants infantils de la Plaça Nova. Tres assajos del
ball del nan Cu-cut de la Plaça Nova Feines de manteniment de vestuari i d’imatgeria, magatzem, comunicació
i imatge, xarxes socials, atenció als mitjans, comptabilitat, arxiu i secretaria.

OCTUBRE:

Diumenge 8, vespre. Participació al Correfoc de Festa Major del barri de Canyelles amb els Diables del Barri
Gòtic, la Víbria de Barcelona i els tabalers Percúdium.

Dimecres 18, matí. Dues visites guiades a La Casa dels Entremesos i Taller de Gegants per a l’Escola Ipsia
càrrec d’un monitor de l’associació.

Divendres 20, matí. Dues visites guiades a La Casa dels Entremesos i Taller de Gegants per a l’Escola Ipsia
càrrec d’un monitor de l’associació.

Dissabte 28, matí. Participació a la 1a Trobada de Gegants de Sant Pere de les Puel·les amb els gegants
nous Roc i Laia, el nan Cu-cut, els gegant infantil Pippo, la Petita Àliga i els grallers La Pessigolla.

Al llarg del mes. Una reunions de Junta. Tres reunions de colles. Una reunió de la Comissió organitzadora de
les 428 Festes de Sant Roc. Vuit sessions de treball de la Comissió de l’exposició "Perquè avui és Santa
Llúcia... pels vols de la plaça Nova”. Tres assajos dels grallers La Pessigolla. Quatre assajos dels tabalers
Percúdium. Restauració de les tres figures infantils: Pippo, Gal·la i Petita Àliga. Feines de manteniment de
vestuari i d’imatgeria, magatzem, comunicació i imatge, xarxes socials, atenció als mitjans, comptabilitat, arxiu
i secretaria.

NOVEMBRE:

Dimecres 1, tarda. Castanyada de les colles de l’Associació a La Casa dels Entremesos.

De dilluns 6 a diumenge 26, Exposició. “4 ¼. 425 anys de les Festes de Sant Roc de Barcelona. De vot de
ciutat a festa popular a la plaça Nova” al Centre Cívic Can Baruta de Santa Coloma de Cervelló.

Dimarts 7, matí. Una visita guiada a La Casa dels Entremesos per a l’Escola Garvia càrrec dos monitors de
l’associació.

Dijous 9, matí. Un Taller de Diables de La Casa dels Entremesos per a l’Escola Garvia càrrec dos monitors de
l’associació.



Dissabte 11 i Diumenge 12, tot el dia. Estatge de les colles de l’Associació a la Casa de Colònies Mogent de
Llinars del Vallès.

Dimarts 14, matí. Una visita guiada a La Casa dels Entremesos i Taller de Gegants per a l’Escola Dominiques
de l’Ensenyamenta càrrec d’un monitor de l’associació.

Dimecres 15, matí. Una visita guiada a La Casa dels Entremesos i Taller de Gegants per a l’Escola
Dominiques de l’Ensenyament a càrrec d’un monitor de l’associació.

Dijous 16, matí. Una visita guiada a La Casa dels Entremesos i Taller de Gegants per a l’Escola Institució
Montserrat a càrrec dos monitors de l’associació.

Divendres 17, matí. Una visita guiada a La Casa dels Entremesos i Taller de Gegants per a l’Escola Institució
Montserrat a càrrec d’un monitor de l’associació.

Dissabte 18, matí. Participació a la Festa Catalana a l’avinguda de la Catedral amb la Víbria de Barcelona,
l’Arpella del Barri Gòtic i els grallers La Pessigolla.

Dissabte 25, tot el dia. Participació a la DAU Barcelona. 6è Festival del Joc amb la Cucanya de la Plaça Nova.

Dijous 30, 20 hores. Inauguració de l’exposició “Perquè avui és Santa Llúcia... pels volts de la Plaça Nova” a
La Casa dels Entremesos.

Al llarg del mes. Una reunió de Junta. Quatre reunions de colles. Una reunió de la Comissió organitzadora de
les 428 Festes de Sant Roc. Setze sessions de treball de la Comissió de l’exposició "Perquè avui és Santa
Llúcia... pels vols de la plaça Nova”. Quatre assajos dels grallers La Pessigolla. Quatre assajos dels tabalers
Percúdium. Un assaig de balls dels gegants Roc i Laia. Un assaig de balls dels gegants infantils Pippo i Gal·la
i de la Petita Àliga. Un assaig del ball del nan Cu-cut. Un assaig del ball de l’Àliga. Un assaig de balls de
l’Arpella. Un assaig de balls de la Víbria. Un assaig de figures i de lluïments dels diables del Barri Gòtic.
Cessió de la castanyera a l’associació de veïns del barri de la Teixonera. Cessió de l’exposició “4 ¼. 425 anys
de les Festes de Sant Roc de Barcelona. De vot de ciutat a festa popular a la plaça Nova” al Centre Cívic Can
Baruta de Santa Coloma de Cervelló. Feines de manteniment de vestuari i d’imatgeria, magatzem,
comunicació i imatge, xarxes socials, atenció als mitjans, comptabilitat, arxiu i secretaria.

DESEMBRE:

Dijous 14, 20 hores. Conferència “Deconstrucció de la fira de Santa Llúcia: d’un passat brillat a un futur incert”
a càrrec de Jordi Montlló i Bolart, doctor en antropologia social i president del col·lectiu el Bou i la Mula. Acte
organitzat per l’Associació de Festes de la Plaça Nova en el marc de les activitats de l’exposició Per què avui
és Santa Llúcia...pels volts de la Plaça Nova... i de les celebracions del “4 ¼”, 425 anys de les Festes de Sant
Roc de Barcelona a la Plaça Nova.

Dissabte 16, matí. Rebuda de la distinció “Firaire d’Honor” de la Fira de Santa Llúcia a l’Associació de Festes
de la Plaça Nova, en el marc de la 24 Diada de les Tradicions i els Costums Nadalencs,

Dissabte 16, matí. Participació a la rebuda de la distinció “Firaire d’Honor” de la Fira de Santa Llúcia a
l’Associació de Festes de la Plaça Nova amb els Gegants nous, Roc i Laia, i el nan Cu-cut.

Dimecres 20. vespre. Celebració de l’entitat de les festes de Nadal.

Diumenge 31 de desembre, matí. Participació a l’Arribada i desfilada de l’Home dels nassos amb els tabalers
Percúdium.

Exposició “Perquè avui és Santa Llúcia... Pels volts de la Plaça Nova...”. A les sales de Ball, d’Actes i vestíbuls
de La Casa dels Entremesos.

Al llarg del mes. Participació en la Campanya de recollida de joguines de La Casa dels Entremesos amb la
Víbria de Barcelona. Una reunió de Junta. Dues reunions de colles. Una reunió de la Comissió organitzadora
de les 428 Festes de Sant Roc. Tres sessions de treball de la Comissió de l’exposició "Perquè avui és Santa
Llúcia... pels vols de la plaça Nova”. Tres assajos dels grallers La Pessigolla. Tres assajos dels tabalers
Percúdium. Feines de manteniment de vestuari i d’imatgeria, magatzem, comunicació i imatge, xarxes socials,
atenció als mitjans, comptabilitat, arxiu i secretaria.



2. ACTES ESPECIALS DEL “4 ¼” SEGLES DE SANT ROC DE BARCELONA
Premi Ciutat de Barcelona de Cultura Popular i Tradicional 2017

Durant aquest any 2017 les celebracions del 4 ¼, Premi Ciutat de Barcelona de Cultura Popular i Tradicional
2017, han continuat amb la programació de l’exposició “Perquè avui és Santa Llúcia... Pels volts de la Plaça
Nova...”, l’exposició fotogràfica “Gòtic, veritats i mentides”, la pròrroga -donat l’èxit de públic- de l’exposició
“Mirades de gegant. 110 anys dels gegants de Sant Roc de la Plaça Nova” i la reposició durant les Festes de
Sant Roc de l’exposició “4 ¼. 425 anys de les Festes de Sant Roc de Barcelona. De vot de ciutat a festa
popular”, també amb un seguit d’actes paral·lels al voltant de les dues noves exposicions, dues conferències
tertúlia, una presentació de llibres, tres activitats infantils, diverses activitats de les colles de cultura popular de
l’entitat i la pròpia celebració de les 428 festes de Sant Roc de Barcelona a la plaça Nova i el barri Gòtic.

Exposició:
"PERQUÈ AVUI ÉS SANTA LLÚCIA... PELS VOLTS DE LA PLAÇA NOVA..."

L’exposició -la cinquena produïda en el marc de les celebracions del 4 ¼, després de “425 anys de Festes de
Sant Roc de Barcelona. De vot de ciutat a festa popular”, “La festa viscuda 1884 -1983”, “El Barri Perdut, la
plaça Nova i el barri de la Catedral” i “Mirades de gegant. 110 anys dels Gegants de Sant Roc de la Plaça
Nova”– va ser inaugurada el 30 de novembre de 2017 i s’exposa a diversos diversos espais de La Casa dels
Entremesos fins el 19 de febrer de 2018, es preveu però que serà prorrogada fins el mes d’agost tot coincidint
amb les 429 Festes de Sant Roc de Barcelona a la plaça Nova.

Fins el 31 de desembre, només en un mes, estat visitada per 5.439 persones segons dades de La Casa dels
Entremesos.

Argument:
El títol de l’exposició fa referència als primers versos del "Romanç de Santa Llúcia" de Josep Maria de Segarra
que va popularitzar el tenor Emili Vendrell: "Perquè avui és Santa Llúcia, dia de l'any gloriós, pels volts de la
Plaça Nova, rondava amb la meva amor". Aquests versos esmenten els dos grans protagonistes de la
producció: la plaça Nova i la Fira de Santa Llúcia

L’exposició pren com fil argumental la Fira de Santa Llúcia, la fira de Nadal barcelonina de més llarga tradició;
i a partir d’aquí explica les diferents ubicacions de les fires de Nadal a la Barcelona vella i, especialment, al
barri de la Catedral; la seva evolució i el seu pes social i comercial. Narra la trajectòria de la Fira des de la
perspectiva de l’ocupació de l’espai urbà com espai de socialització, i els efectes que les reformes del barri
tenen sobre la seva instal·lació i la seva evolució.

Sobretot però, l’exposició es centra en les experiències dels veïns del barri que veuen marcat el seu cicle vital
per les festes, les tradicions, les fires i els mercats que, indiscutiblement, donen vida i riquesa els seus carrers
i places, però que també els aboca a la invisibiltat que comporta la centralitat. I de com les transformacions
urbanístiques, que també afecten l’evolució de la fira, tenen una incidència dramàtica en la vida i en les
relacions dels veïns del barri de la Catedral, el Barri Perdut.

"Perquè avui és Santa Llúcia... pels volts de la Plaça Nova..." -després de “4 ¼ . 425 anys de Festes de Sant
Roc de Barcelona. De vot de ciutat a festa popular a la plaça Nova”, “La Festa Viscuda”, “El Barri Perdut”,
"Gòtic, veritats i mentides" i "Mirades de gegant”- és la sisena producció expositiva de l’Associació de Festes
de la Plaça Nova realitzada en el marc de les celebracions del “4 ¼”, 425 anys de Festes de Sant Roc de
Barcelona -que es realitzen entre els anys 2014 i 2018- i que han estat produïdes per l’exaltació de la dignitat i
la memòria del barri de la Catedral que, malgrat les enormes i diverses dificultats, sobreviu per la voluntat i
l’esforç dels plaçanovins i les plaçanovines.

L'exposició "Perquè avui és Santa Llúcia... pels volts de la Plaça Nova..." està dividida en set àmbits
amb el següent guió:

Plaça Nova, espai de festes, fires i mercats
La llarga tradició de fires i mercats a la plaça Nova és documentada des de 1355 amb l’obertura de la plaça al
bell mig de la Vilanova dels Arcs, esdevenint el centre social i comercial del que seria el barri de la Catedral.

Per aquest espai passen mercaders, venedors i marxants, s'instal·len mercats de verdures i de fruites, de
carns, de palla, de mobles, d'esclaus... els carrers dels voltants s'especialitzen en donar serveis a compradors
i venedors: hostals, fondes, cavalleries, diligències, transports, camàlics; s’instal·la el Gremi de Bastaixos de la
Plaça Nova (1640) -el qual, col·labora amb la Confraria de Sant Roch de la Plassa Nova (1589), organitzant
les Festes de Sant Roc- i, d'aquesta manera, el veïnat esdevé essencialment menestral i comercial.



Amb el temps els comerços esdevenen estables; botiguers i artesans, al costat de funcionaris i religiosos, són
el principal component social del barri. Amb l'assentament dels venedors l'espai urbà, places i carrers, queden
lliures per a l'establiment de noves fires i mercats especialitzats i per a les festes i les tradicions que marquen

el ritme de la vida del veïnat; fires i mercats que arriben fins els nostres dies, amb noves propostes -Mercat de
Mercats, Mercat Gòtic d’Antiguitats, Setmana del Llibre en Català, mostres d'artesania per Santa Eulàlia i per
Sant Roc i molts altres- que, en ple segle XXI, ocupen la plaça Nova i l'avinguda de la Catedral.

En aquests espais, per les festes nadalenques i des de ben antic, s'estableixen les fires especialitzades en
productes propis d'aquestes dates: la Puríssima, Santa Llúcia o Sant Tomàs. Aquestes fires, el primer terç del
segle XX, s'unifiquen en la Fira de Santa Llúcia que, ocupant –entre altres espais- els carrers i places del barri
-escales i plaça de la Catedral, plaça Nova i carrers de Santa Llúcia, dels Comtes i de la Corríbia, arriba ben
viva fins els nostres dies a l'avinguda de la Catedral i la plaça Nova.

Fira i espai urbà
Pels volts de la plaça Nova i més enllà.

L’espai de fira, l’espai de festa, és l’espai urbà ocupat pel poble per socialitzar la vida quotidiana i garantir tota
mena de relacions. Els diversos mercats i fires ocupen els espais més amplis i centrals de les viles i dels
barris: la plaça.

Les fires de Nadal, al llarg de més de 230 anys d’història, s’han instal·lat a diferents places de la Barcelona
vella, com les de sant Jaume, del Rei, del Pi, de sant Josep Oriol, de la Catedral o la plaça Nova i els
carrerons que les envoltàvem.

Pels volts de la plaça Nova...
Santa Llúcia, de la fi del XIX fins els anys 30 del XX

El barri de la Catedral durant segles ha estat -i és- el centre vital de Barcelona; però també ha estat –durant
segles- un poble singular dins de la ciutat amb relacions familiars, socials, comercials i celebracions seculars.

De la plaça Nova -durant més de sis-cents anys autèntica plaça major del barri- a la Catedral -el seu centre
espiritual, passant pel carrer de la Corríbia i tornant pel de Santa Llúcia, la Fira s’hi havia instal·lat
tradicionalment, sent un dels paisatges més representatius del barri.

El barri de la Perdut
La Fira de la postguerra i el franquisme

Després de la Guerra Civil (1936–1939) les noves autoritats franquistes van iniciar l’obertura de l’avinguda de
la Catedral. Amb les obres desapareixien els carrers del Bou de la Plaça Nova, de Sallent i de la Corríbia –
entre altres- i la plaça Nova era escapçada; molts veïns i comerciants, per força, van haver de marxar del
barri.

La Fira de Santa Llúcia en temps de foscors, instal·lada a la rebatejada plaza de Cristo Rey (Pla de la Seu),
als solars dels carrers desapareguts i a les restes del Recó de Sant Roc i de la Placeta de la plaça Nova, i
amb un rerefons d’edificis buits i maltractats, omplia de llum i d’il·lusió un barri dramàticament perdut.

De la plaça Nova a les escales de la Catedral
La fira del darrer quart del segle XX

El país vivia nous aires; l’avinguda de la Catedral senyorejava sobre el vell barri de la Catedral i era la postal
de presentació d’un nou Barri Gòtic -bonic decorat per a turistes i desinformats. Mentre, veïns de sempre,
nous veïns i ex veïns, en les tradicions trobaven la dignitat i la memòria del barri.

La Fira de Santa Llúcia brillava amb un gran desplegament de parades de venda de verd per tota l’avinguda i
per les escales de la Catedral; les d’ornaments envolten la basílica i, al pla de la Seu, les casetes de figuretes
–amb el seu color verd característic- donaven la imatge dels records més recents.

Fira, festa i tradició de la ciutat
La Fira del segle XXI

L’avinguda de la Catedral s’ha consolidat com un dels grans espais urbans per a manifestacions socials,
culturals i festives de tota mena. Un nou fòrum d’àmbit ciutadà, un bullidor de gent, on els veïns sobreviuen
fent de la seva quotidianitat i de la seva singularitat un patrimoni de tota la ciutat.



La Fira de Santa Llúcia actual, instal·lada exclusivament a l’avinguda de la Catedral, ha esdevingut la gran
oferta nadalenca de Barcelona. Els firaires, amb parades -cada vegada més acurades- de verd, de figures,
d’ornaments i d’artesania, conviuen amb tradicions com fer cagar el tió, la Carassa o danses i cantades de
nadales que -a la plaça Nova i al pla de la Seu- enriqueixen la Fira.

Josep Maria Garrut i Roma (1915 – 2008)
L’exposició "Perquè avui és Santa Llúcia... pels volts de la Plaça Nova..." ha estat dedicada a la memòria de
Josep Maria Garrut i Roma; fill i cronista de la plaça Nova, membre de la Comissió de Festes de Sant Roc de
Barcelona, historiador de l’art, reconegut coneixedor del món del pessebrisme i col·leccionista de figures de
pessebre.

Va néixer el 1915 –a l’anomenada “Casa Nova”- a la plaça Nova, amb la que, com plaçanoví il·lustre, va
mantenir estrets lligams al llarg de tota la seva vida. Fou conservador i director -entre altres institucions- del
Museu d’Història de Barcelona (1973-1980), director de la Casa Museu Gaudí, i va ser fundador, entre altres,
de la Universalis Foederatio Praesepistica.

Com a autor, la seva vinculació al plaçanovisme i al pessebrisme, el van portar a escriure, entre altres títols,
Sis-cents anys de Plaça Nova, Viatge a l’entorn del meu pessebre o Ramón Amadeu y la maravilla de sus
belenes. El 2005 va fer donació de la seva col·lecció de figures de pessebre a l’Associació de Pessebristes de
Barcelona.

Fitxa tècnica:

Panell en tela canvas 270 x 180 (enrotllable) Introducció

Panell en tela canvas 230 x 180 (enrotllable) La plaça Nova, espai de festes, fires i mercats

Panell en tela canvas 60 x 180 (enrotllable) Romanç de Santa Llúcia

Plafó fotogràfic en vinil roig amb 17 fotografies panells lleugers 20 mm. diferents mides: Fira i espai urbà .Pels
volts de la plaça Nova i més enllà.

Plafó fotogràfic en vinil roig amb 29 fotografies panells lleugers 20 mm. diferents mides: Pels volts de la plaça
Nova... Santa Llúcia, de la fi del XIX fins els anys 30 del XX

Plafó fotogràfic en vinil roig amb 26 fotografies panells lleugers 20 mm. diferents mides: El barri de la Perdut.
La Fira de la postguerra i el franquisme

Plafó fotogràfic en vinil roig amb 26 fotografies panells lleugers 20 mm. diferents mides: De la plaça Nova a les
escales de la Catedral. La fira del darrer quart del segle XX

Dotze fotografies ( 82x60) emmarcades, amb suports per penjar: Fira, festa i tradició de la ciutat. La Fira del
segle XXI

2 rollers automuntable 100 x 200 cm. amb la imatge de l’exposició i de l’associació

1 roller automuntable 50 x 200 cm. amb els crèdits de l’exposició

1 plafó rígid niu d’abella 20 mm gruix de 191 x 129 cm suports amb peu “Parada de maquetes”

1 plafó lleuger de 20 mm gruix amb suports per penjar de 150 x 98 cm. “modistetes”

1 plafó lleuger de 20 mm gruix adhesiu DIN3 “Josep Maria Garrut i Roma”

Una vitrina expositiva de 120 X 65 X 135 cm amb maqueta de suro Plaça Nova s.XIX

Cinc vitrines de 40 x 40 x 170 cm amb figures de pessebre Josep Maria Garrut i Roma

20 Llibres fons Arxiu Associació de Festes de la Plaça Nova

Dibuix original emmarcat de l’Auca de la Plaça Nova, vinyeta corresponent a la Fira de Llúcia obra de Valentí

Castanys (1955).

Dibuix original emmarcat postal nadalenca de la fira a la plaça Nova, d’E. Artigas (1948)

Dos cubs expositors de 100 x 100 x100 cm. amb documentació.

Reproducció parada venda casetes de pessebre s.XIX de 160 x 120 x 60 cm.

Diverses plantes ornamentals, llums expositves i decoratives, un parell de mobles i diverses terrisses

Una persiana antiga de balcó amb el títol de l'exposició

Maqueta volumètrica amb tapa de metacrilat del barri de la Catedral a mitjans segle XIX 100x100x40

Diferents reproduccions en latex

Catàleg de 28 planes amb textos i recull fotogràfic, format tancat de 21 x 21 cm.



CRÈDITS:

Organitza:
Associació de Festes de la Plaça Nova - Comissió de Festes de Sant Roc de Barcelona

Amb el suport de:
Ajuntament de Barcelona, Institut de Cultura
Ajuntament de Barcelona, Districte de Ciutat Vella
Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura
Diputació de Barcelona, Àrea de Cultura, Educació i Esports

Amb la col·laboració de:
Associació de Pessebristes de Barcelona
Col·lectiu el Bou i la Mula
La Casa dels Entremesos, Centre Barceloní de Producció i Difusió de Cultura Popular d’Arrel Tradicional
Catalana
Museu Etnològic i de Cultures del Món de Barcelona
Taller de Cultura

Comissariat:
Montserrat Castells i Anna Garcia

Textos i guió:
Xavier Cordomí

Recerca i documentació:
Montserrat Castells, Xavier Cordomí i Anna Garcia.

Introducció del catàleg:
Jordi Montlló

Disseny:
Fons Gràfic, SL

Correcció lingüística:
Contextuàlia

Producció:
Fons Gràfic, S.L. i Labburch

Creació de la maqueta del “Barri Perdut”:
MAET Maquetes.

Cessió de figures i maquetes:
Associació de Pessebristes de Barcelona
Museu Etnològic i de Cultures del Món de Barcelona

Disseny del catàleg:
Fons Gràfic, S.L.

Edició del catàleg:
Associació de Festes de la Plaça Nova

Impressió del catàleg:
Gràfiques Alpres

Comunicació:
Associació de Festes de la Plaça Nova
Fons Gràfic, S.L.
La Factoria dels Anuncis, S.L.



Fotografies:
Arxiu de l’Associació de Festes de la Plaça Nova (AFPN)
Arxiu Fotogràfic de Barcelona (AFB)
Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya (AFCEC)
Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)
FOTOTECA.CAT
Taller de Cultura (TC)
Pep Herrero

Agraïments:
Andreu Bernadàs, Josep Fornés, Miquel Àngel Gelabert, Lluís Gelis, Pep Herrero, Miquel A. Higueras, Anna
López, Pere Marquilles, Gustau Molas, Jordi Montlló, Josep Porta.

In memoria:
Josep Maria Garrut i Roma (1915 – 2008) Pessebrista il·lustre, fill i cronista de la plaça Nova i membre de la
Comissió de Festes de Sant Roc de Barcelona

www.plnova.cat: http://plnova.cat/exposicions/perque-avui-santa-llucia-pels-volts-placa-nova/

facebook: @santroc.plnova

twitter: #perqueavuiessantallucia

AAllttrreess aaccttiivviittaattss ii aacctteess ppaarraall••lleellss ddeell 44 ¼¼
Premi Ciutat de Barcelona de Cultura Popular i Tradicional 2017

Del 18 de maig de 2016 al 15 d’agost de 2017: Exposició "Mirades de Gegant. 110 anys dels Gegants de
Sant Roc de la Plaça Nova", a La Casa dels Entremesos, plaça de les Beates, 2, Barcelona. Activitat eenn eell
mmaarrcc ddee lleess cceelleebbrraacciioonnss “4 ¼. 425 anys de Festes de Sant Roc de Barcelona”.

Del 4 de maig al 4 de juny de 2017: Exposició “Gòtic, fotografies de Manuel Villar”, a La Casa dels
Entremesos, plaça de les Beates, 2, Barcelona. Activitat eenn eell mmaarrcc ddee lleess cceelleebbrraacciioonnss “4 ¼. 425 anys de
Festes de Sant Roc de Barcelona”.

Del 13 de juliol al 15 d’agost de 2017. Reposició de l’exposició ”4 1/4 . 425 anys de les Festes de Sant Roc
de Barcelona. De vot de ciutat a festa popular de la plaça Nova” amb noves imatges i nous rotlles, a La
Casa dels Entremesos, plaça de les Beates, 2, Barcelona. Activitat eenn eell mmaarrcc ddee lleess cceelleebbrraacciioonnss “4 ¼. 425
anys de Festes de Sant Roc de Barcelona”.

Del 28 de novembre al 9 de gener, Exposició “4 ¼ 425 anys de les Festes de Sant Roc de Barcelona. De
vot de ciutat a festa popular a la plaça Nova” al Centre Artesà Tradicionàrius de Gràcia. Plaça d’Anna
Frank, s/n / Travessia de Sant Antoni, 6

Dissabte 18 de febrer, matí, Ludoteca Fes de geganter i balla amb els petits gegants Pippo i Gal·la, amb la
participació de monitors de la Plaça Nova, els gegants infantils Pippo i Gal·la, i la petita Àliga

Dijous 4 de maig, 20 hores. Inauguració de l’exposició “Gòtic, fotografies de Manuel Villar”. El Barri Gòtic
és un dels atractius turístics més importants de Barcelona, però el barri vell de la ciutat amaga racons
desconeguts i històries silenciades, detalls de l’arquitectura gòtica i vestigis històrics oblidats que són a l’abast
de tothom amb una mirada atenta. El fotògraf Manuel Villar ens descobreix: Gòtic. L’artista, en aquesta
exposició, ens acompanya en la descoberta d’aquests racons. Ens passeja per un barri, actualment conegut
com a Gòtic, que oculta altres realitats i altres barris històrics. Ens mostra la bellesa del Gòtic, el seu passat
gloriós i una dubtosa modernitat que, en alguns aspectes, augmenta el seu controvertit atractiu. A La Casa
dels Entremesos.

Dijous 18 d’abril, 20 hores. Xerrada tertúlia “Barri Gòtic, veritats i mentides” Tertúlia amb Daniel Cortijo,
historiador, José Donaire, advocat, i Xavier Cordomí, president de l’Associació de Festes de la Plaça Nova, en
el marc de l'exposició fotogràfica "Gòtic" de Manuel Villar. El Barri Gòtic és un dels principals atractius turístics
de Barcelona, però el “barri gòtic” també amaga altres realitats, altres històries i altres barris. Amb un cert
esperit crític, volem fer diverses mirades sobre el barri Gòtic actual, el Gòtic artístic i el Gòtic veïnal, els
monuments gòtics, el fals gòtic, el barri real i l’irreal, els carrers i els personatges, els veïns i els turistes, el
barri viu i “el barri perdut”, a La Casa dels Entremesos.

http://plnova.cat/exposicions/perque-avui-santa-llucia-pels-volts-placa-nova/


Dissabte 20 de maig, matí. Ludoteca “Entre Jocs i Passejades... Baixem al infern”. Taller dels Diables del
Barri Gòtic.

Dijous 25 de maig, Actes de celebració de la declaració de les Festes de Sant Roc de Barcelona a la
plaça Nova com a Festa Patrimonial d’Interès Nacional.

Dimecres 15 juny, tarda. Participació a l’acte de la Diada de Corpus del centenari de l’Arxiu Històric de
Barcelona i dels 111 anys Gegants Centenaris de Sant Roc de la Plaça Nova dels amb els Gegants
Centenaris de Sant Roc de la Plaça Nova (Roc i Laieta).

Dissabte 17de juny, Participació a les jornades "Reptes i oportunitats de la recerca local a Barcelona" a El
Born Centre de Cultura i Memòria amb la intervenció de Lluís Gelis vocal de Comunicació i Arxiu de la nostra
entitat: “El Barri Perdut, la plaça Nova i el barri de la Catedral”.

Dimecres 28 de juny, tarda. Gravació d’entrevistes per al reportatge “Sant Roc Festa Patrimonial d’Interès
Nacional” que la nostra entitat estrenarà el 14 de setembre de 2017, amb la intervenció de deu membres de
la nostra entitat.

Dijous 13, presentació a La Casa dels Entremesos de l’exposició ”4 1/4 . 425 anys de les Festes de Sant
Roc de Barcelona. De vot de ciutat a festa popular de la plaça Nova” amb noves imatges i nous rotlles.

Dimecres 16 de juliol, tarda. Gravació d’entrevistes per al reportatge “Percúdium, 20 anys” que la nostra
entitat estrenarà el 14 de setembre de 2017, amb la intervenció de deu membres de la nostra entitat

Divendres 28, tarda. Festes de Les Santes de Mataró –La Postal de la Família Robafaves amb els Gegants
Centenaris de Sant Roc de la Plaça Nova-. Participem amb els gegants centenaris Roc i Laieta, el nan Cu-
cut i els grallers La Pessigolla.

De divendres 11 a dimecres 18 d’agost: Organització, difusió, producció i realització de les 428 Festes de
Sant Roc de Barcelona a la Plaça Nova. Festa Patrimonial d’Interès Nacional

Dijous 14 de setembre. 21 hores. Presentació de l’audiovisual: “Sant Roc, festa patrimonial d'interès
nacional”. Enregistrament etnogràfic realitzat en motiu de la declaració de les Festes de Sant Roc de
Barcelona a la plaça Nova com a festa patrimonial d'interès nacional. Les imatges corresponen a les
celebracions de les 427 Festes de Sant Roc, durant la diada del sant el 16 d'agost de 2016, i a l'acte de
rebuda de la declaració, el 25 de maig de 2017. El documental compta amb intervencions d'antics membres de
la Comissió de Festes i veïns del barri de la Catedral, i de membres de l'actual Associació de Festes.
Realització i imatges: Josué Consuegra. Guió i entrevistes: Xavier Cordomí.

Dijous 14 de setembre. 21 hores. Presentació de l’audiovisual: “Percúdium, 20 anys”. Documental realitzat
en motiu dels vint anys d'activitat del grup de tabalers Percúdium. Les imatges van ser enregistrades l'agost de
2016, durant les 427 Festes de Sant Roc, en l'acte de celebració de l'aniversari i compta amb les intervencions
diversos membres del grup de percussió. Realització i imatges: Josué Consuegra.

De dilluns 6 a diumenge 26 de novembre, Exposició. “4 ¼. 425 anys de les Festes de Sant Roc de
Barcelona. De vot de ciutat a festa popular a la plaça Nova” al Centre Cívic Can Baruta de Santa Coloma
de Cervelló.

Dijous 30 de novembre, 20 hores. Inauguració de l’exposició “Perquè avui és Santa Llúcia... pels volts de la
Plaça Nova” a La Casa dels Entremesos.

Dijous 14, 20 hores. Conferència “Deconstrucció de la fira de Santa Llúcia: d’un passat brillat a un futur
incert” a càrrec de Jordi Montlló i Bolart, doctor en antropologia social i president del col·lectiu el Bou i la Mula.
Acte organitzat per l’Associació de Festes de la Plaça Nova en el marc de les activitats de l’exposició Per què
avui és Santa Llúcia...pels volts de la Plaça Nova... i de les celebracions del “4 ¼”, 425 anys de les Festes de
Sant Roc de Barcelona a la Plaça Nova.

Dissabte 16, matí. Rebuda de la distinció “Firaire d’Honor” de la Fira de Santa Llúcia a l’Associació de Festes
de la Plaça Nova, en el marc de la 24 Diada de les Tradicions i els Costums Nadalencs,



3. TRADICIONS QUATRICENTENÀRIES DEL BARRI DE LA CATEDRAL (GÒTIC) PER LES
FESTES DE SANT ROC DE BARCELONA
Declarades Festa Patrimonial d’Interès Nacional i festa votiva Patrimoni Festiu de Catalunya

Barcelona, commocionada per les constants plagues de pesta dels segles XIV, XV i XVI, l’any 1519 va
declarar sant Roc patró de la ciutat. El Consell de Cent barceloní l’any 1563 va fer el vot de ciutat a sant Roc,
vot renovat l’any 1569, amb el compromís de celebrar la seva festa amb seguici corporatiu, missa pròpia a
Santa Eulàlia del Camp i altres solemnitats. L’any 1589, els veïns del barri de la Catedral de Barcelona, en
agraïment per haver estat preservats de la terrible pesta bubònica d’aquell any, van constituir la Confraria de
Sant Roch de la Plassa Nova i, des d’aquell mateix any, van celebrar festes en el seu honor. Així naixien unes
celebracions que perdurarien fins als nostres dies i que han esdevingut la festa patronal i popular de carrer
més antiga de la ciutat. Els veïns i els comerciants de la plaça Nova —centre vital, comercial i social del barri
de la Catedral— i del seu barri seguirien i enriquirien aquesta tradició al llarg de quatre segles i un quart,
constituïts en Comissió de Festes de Sant Roc de la Plaça Nova, malgrat que haurien de superar tota mena
de dificultats i conflictes, fins i tot la pràctica destrucció del barri i l’obligada diàspora de molts dels veïns,
després del bombardeig de 1938 i de la reforma del barri que es va prolongar fins l’any 1958. Superada la
transformació urbanística del barri i les seves dramàtiques conseqüències, les Festes de Sant Roc entren al
segle XXI com una de les tradicions barcelonines més antigues i singulars de Ciutat Vella i de tota Barcelona.

Les Festes de Sant Roc, celebrades a la plaça Nova i carrers de l’entorn des del 1589, han fixat una
programació en la qual els actes tradicionals incorporats a la celebració durant més de quatre-cents anys són
l’eix vertebrador de la litúrgia festiva. La festa actual té aquest doble vessant de tradició barcelonina, patrimoni
de la ciutat, i de festa popular del barri que durant quatre segles i quart ha estat la Vilanova dels Arcs, el barri
de la Catedral i el Barri Gòtic. D’aquesta manera la celebració reiterativa de la tradició es configura amb un
seguit d’activitats que són les que singularitzen Sant Roc de Barcelona. La festa es celebra durant quatre, cinc
o sis dies de la setmana que inclogui la diada de Sant Roc (16 d’agost), incloent-hi el cap de setmana i la
diada de la Mare de Déu d’agost (15 d’agost). La festa protocol•laritzada segueix un esquema reiteratiu: el
primer dia de les celebracions s’inicia amb la tradicional cercavila inaugural pel barri: en Cu-cut dalt del ruc, i
segueix amb la Hissada de la Bandera Heràldica de Sant Roc, tot seguit comença a funcionar la centenària
Cucanya de la Plaça Nova i s’inicia la ballada de sardanes. El dia 15, dia de la Mare de Déu d’Agost, la tarda
és reservada per a la Trobada i Ball de Gegants. També el dia 15 o bé el 17 d’agost, segons el calendari, és el
dia de celebració de la Festa del Gos. La diada de sant Roc, 16 d’agost, comença de bon matí, amb la Gran
Tronada Despertada, tot seguit s’inicia el Seguici de Sant Roc, segueix la solemne missa cantada amb la
benedicció dels Panellets de Sant Roc, la veneració de la relíquia del sant i el cant dels Goigs a llaor de sant
Roc a la Basílica de Santa Maria del Pi, continua amb la tradicional visita i els balls d’honor dels elements del
seguici al Palau Episcopal i la col•locació de la Bandera Verda a la balconada principal del Palau, l’ofrena floral
a la imatge de sant Roc de la plaça Nova, el Ball del Centenari dels Gegants de Sant Roc de la Plaça Nova,
els balls de la resta dels elements festius del Seguici, el Porró Llarg, la Cucanya de la Plaça Nova i la ballada
de sardanes. El darrer dia de la festa, durant la mitja part del festival infantil, és el moment de l’enlairament del
Gran Globus del Capità Munyon. També el darrer dia de la festa, al vespre, és el dia del Correfoc i del
tradicional Castell de Focs, que és instal•lat a l’avinguda de la Catedral. La resta de la festa s’estructura al
voltant d’activitats participatives, col•laboracions d’altres entitats i espectacles: la fira d’artesania, els balls de
tarda i els balls de nit, els concerts de grups emergents, la cantada d’havaneres amb el cremat de rom, el
concurs infantil de dibuix, la tarda de jocs, els jocs tradicionals i populars de carrer —curses de sacs i de l’ou i
la cullera, trencar l’ou i la Cucanya de la Plaça Nova—, el taller de diables infantils, les exhibicions
d’ensinistrament caní, la Festa Catalana amb grups de cultura popular com ara falcons, balls de gitanes, balls
de bastons, moixigangues, etc., el festival infantil amb màgia, pallassos i titelles, les actuacions de l’Esbart
Català de Dansaires, les sardanes o la Va Tocada, que precedeix el correfoc.

- En Cu-cut dalt del ruc i la Hissada de la Bandera Heràldica de Sant Roc
Les Festes de Sant Roc cada any s’inicien amb la cercavila anomenada "En Cu-cut dalt del ruc". En Cu-cut,
un capgròs plaçanoví amb una tradició que es remunta al 1907, hi participa en aquesta cercavila com a
protagonista en dues versions del personatge, el nan Cu-cut i el capgròs Cu-cut. Aquest darrer ho fa muntat
en un ase –com ja ho feia des de 1910-. Els acompanyen la resta de capgrossos de la plaça Nova i una
formació musical. La cercavila, habitualment, recorre la plaça Nova, els carrers dels Arcs, Cucurulla,
Portaferrissa, la Rambla, Cardenal Casañas, les places del Pi i de sant Josep Oriol i els carrers del Pi, Boters i
la plaça Nova. Quan finalitza la cercavila, les Festes de Sant Roc s’inauguren oficialment amb la Hissada de la
Bandera Heràldica de Sant Roc a càrrec d’alguna personalitat destacada del barri o del districte. La Bandera
Heràldica és l’ensenya del barri que va ser dissenya el 1906 pel veí Antoni de Paula Rigau. La Hissada de la
Bandera Heràldica és la manera singular de fer el pregó de les Festes de Sant Roc. La persona escollida
hissa solemnement la bandera amb l’acompanyament musical d’una fanfara de la plaça Nova i tot seguit
pronuncia el discurs inaugural.



- Matí de Sant Roc
La diada de sant Roc és el dia més important de les Festes, el matí és totalment estructurat segons un
protocol rigorós i uns rituals totalment consolidats. El Matí de Sant Roc també és el moment de la festa quan
apareixen tots els elements propis d’aquesta i distintius del barri. El Matí de Sant Roc s’estructura de la
següent manera:

- Gran Tronada Despertada;
Fa més de cent cinquanta anys una gran traca desperta el veïnat anunciat la diada de sant Roc. Fa uns
quants anys la Tronada Despertada s’iniciava a les set del matí, actualment però s’endega a dos quarts de
deu del matí. Diversos pirotècnics han encès la Gran Tronada Despertada, el més destacat va ser Dionisi
Estapé, pirotècnic i veí del barri, qui ho va fer fins a la seva mort. Actualment la Tronada Despertada, que té
dos-cents metres de llargada, l’encenen els membres de l’associació de festes.

- Seguici de Sant Roc
Després d’espetegar la Gran Tronada Despertada comença el Seguici Tradicional de Sant Roc –el Seguici en
diferents formats i amb diversos recorreguts es realitza des de l’any 1589-. Actualment el Seguici és integrat
per: el Diable de Sant Roc, els Bastoners de l’Esbart Català de Dansaires, l’Àliga de la Ciutat i el Lleó de
Barcelona, els Gegants Centenaris de Sant Roc de la Plaça Nova -Roc i Laieta-, el nan Cu-cut, els gegantets
infantils Pippo i Gal•la, els grallers La Pessigolla, la Bandera Verda de la Comissió de Festes, una cobla i
veïns, exveïns i simpatitzants del barri. El Seguici s’adreça a la Basílica de Santa Maria del Pi tot recorrent
l’avinguda de la Catedral i els carrers de Joaquim Pou, dels Sagristans, dels Capellans, dels Arcs, de
Cucurulla, dels Boters, de la Palla, del Cardenal Casañas i d’en Roca. En aquest carrer es fa la salutació a la
imatge de sant Roc que hi és instal•lada en una fornícula. El Seguici continua pels carrers de la Portaferrissa i
de Petritxol fins la plaça del Pi i entrant a la Basílica de Santa Maria del Pi.

- Ofici, goigs, relíquia i panellets
Després de l’entrada solemne a la basílica de Santa Maria del Pi de veïns, exveïns i simpatitzants portant la
Bandera Verda de la Comissió de Festes i amb l’acompanyament musical de l’orgue de la Basílica, a l’altar
major se celebra la solemne missa cantada. La Bandera Verda és col•locada en un lateral del presbiteri al
costat de la imatge de sant Roc donada per la Comissió de Festes a la parròquia; totes dues presideixen la
cerimònia. L’ofici acaba amb la benedicció dels Panellets de Sant Roc, que són distribuïts entre els assistents,
la veneració de la relíquia del sant i el cant dels Goigs a llaor de sant Roc.

- Balls del Seguici al Palau Episcopal
Almenys des de l’any 1794, acabada la cerimònia a la Basílica de Santa maria del Pi i reprès el Seguici pels
carrers del Pi, dels Boters, la plaça Nova, l’avinguda de la Catedral, el pla de la Seu i el carrer de Santa Llúcia,
es fa la tradicional visita al Palau Episcopal. Arribats al Palau tenen lloc la rebuda del Seguici per part del
senyor bisbe, o algun delegat seu i, al pati del Palau, es realitzen els balls d’honor dels elements del Seguici
amb l’ordre següent: l’Àliga de la Ciutat, els Gegants Centenaris de Sant Roc de la Plaça Nova, els gegantets
infantils Pippo i Gal•la, el nan Cu-cut, el Lleó de Barcelona, els bastoners de l’Esbart Català de Dansaires i el
Diable de Sant Roc.

- Col•locació de la Bandera Verda al Palau Episcopal
L’any 1903 la Comissió de Festes va acordar confeccionar una nova bandera del barri, que va ser coneguda
—i encara ho és— com la Bandera Verda. La bandera va ser anomenada d’aquesta manera pel color de la
tela de seda i dels seus serrells i bordons. La Bandera Verda va ser brodada amb fil d’or i amb el lema
«Festes de Sant Roch Plassa Nova 1903». El pal de la bandera, de més de quatre metres d’alçada, és
coronat per una imatge daurada de sant Roc obra del metal•lista M. Gelabert. Des d’aleshores la Bandera
Verda va desfilar en el Seguici, portada pels membres més joves de la Comissió de Festes al costat de les
banderes dels Bastaixos i de la ciutat. De la mateixa manera que la diada de Sant Roc la Bandera dels
Bastaixos, els segles XVIII i XIX, era col•locada en un lloc d’honor de la plaça Nova, la Bandera Verda,
després del Seguici i dels balls al pati del Palau Episcopal a càrrec dels diferents elements de la imatgeria
festiva del barri, és col•locada —com a privilegi secular dels veïns— a la balconada principal d’aquest palau,
on presideix la festa. La Col•locació de la Bandera Verda és observada i aplaudida per la gernació congregada
a la plaça.

- L’Ofrena floral, els Balls del Seguici i el Ball dels Gegants Centenaris a plaça
De tornada a la plaça, i després de la salutació, per part de tots els elements del Seguici, a la imatge del sant
que és instal•lada en una fornícula a la plaça es fa l’ofrena floral a la imatge de sant Roc de la plaça Nova. Tot
seguit es fa el Ball del Centenari dels Gegants de Sant Roc de la Plaça Nova en versió per a cobla del mestre
Jordi León i, a continuació, els balls de la resta dels elements festius del Seguici. Tot seguit, es produeix
l’aparició del Porró Llarg, que, com passa des de l’any 1830, roman tot el dia a la plaça Nova perquè en begui
un rajolí de vi bo tot aquell que pugui aixecar el seu llarguíssim galet. Tot seguit comença a funcionar la
Cucanya de la Plaça Nova. El matí de la diada del sant finalitza amb la ballada de sardanes.



- El Porró Llarg
L’any 1830 es va incorporar a les Festes de Sant Roc un nou element que esdevindria tot un símbol de la
plaça Nova i que, com a tradició de les Festes, ha perdurat fins als nostres dies: el Porró Llarg. Aquest porró el
va portar des de Mataró, es diu que a peu perquè no es trenqués, la veïna Caterina de Morató quan, l’any
1830, va fer estada a la capital del Maresme i, tot visitant una fàbrica de vidre, va encarregar una peça per a la
celebració de les Festes de Sant Roc de Barcelona que fos única i ben singular. El porró, d’anomenada al
barri i conegut per les seves dimensions com a Porró Llarg, és de vidre clar finíssim i amb unes ratlles
blanques en forma d’espiral; té una longitud de setanta-cinc centímetres des del galet fins al broc gros, que en
dificulta el beure i que, encara avui, és una gran atracció de la festa. Del Porró Llarg només es pot beure la
diada de sant Roc quan, després del Seguici, apareix i roman tot el dia a la plaça Nova perquè en begui tot
aquell que pugui aixecar el seu llarguíssim galet.

- Els Panellets de sant Roc
L’any 1884 es va iniciar una altra de les tradicions de les Festes de Sant Roc que han perdurat fins als nostres
dies: els Panellets de Sant Roc. Aquest dolç de recepta secreta i de gran anomenada arreu es va instituir en
record del panet que, segons diu la llegenda, el gos del forner de la plaça Nova duia a sant Roc mentre aquest
va romandre malalt a la nostra ciutat. Els Panellets de Sant Roc al llarg dels anys han estat confeccionats per
diferents forners i pastissers del barri. Els Panellets de Sant Roc són beneïts en l’ofici del sant i, després, són
degustats acompanyats d’un rajolí de vi del Porró Llarg. Els Panellets de Sant Roc només es poden adquirir
durant els dies de la festa. La diada de sant Roc es poden aconseguir gratuïtament després de ser beneïts en
l’ofici del sant a la Basílica de Santa Maria del Pi.

- La Cucanya de la plaça Nova
Per les Festes de Sant Roc de la Plaça Nova, l’any 1884, la Comissió de Festes va complementar els
tradicionals jocs de sortija amb la primera cucanya del barri de la Catedral. Aquesta cucanya era un aparell
singular que pertanyia a l’Ajuntament de Sarrià. Va ser utilitzada fins l’any 1901, quan la cucanya es va
malmetre. Aleshores la Comissió de Festes va pensar de bastir una de nova, original i pròpia per al barri.
L’any 1904 en Francesc Llorens, fuster i antiquari del carrer del Bou de la Plaça Nova i membre de la
Comissió de Festes, va construir la nova cucanya per a la plaça Nova que actualment encara és la mateixa
que apareix per les Festes de Sant Roc. La Cucanya de la Plaça Nova ha esdevingut ritual i principal atracció
de les nenes i els nens del barri de la Catedral, i fins i tot d’algun adult, durant generacions. És una peça única
i diferent de la resta de cucanyes anomenades de pal. De cucanyes de pal en podem trobar de dos tipus:
verticals i horitzontals. La de la plaça Nova podria ser considerada de les horitzontals, però es diferencia de
les restants tant per la seva forma com pel mateix joc. En el joc de passar la Cucanya un noi o una noia puja
pel pal lateral i es col•loca en el pal travesser assegut amb les cames a cada banda de la cucanya, reposa els
peus sobre dues de les cordes i amb les mans s’agafa a les altres dues. Mentre dura aquesta operació
d’acomodament a la cucanya, un cucanyaire -que és com s’anomena al membre de l’associació que vetlla pel
joc- manté ferm el pal travesser, ja que, com que els eixos estan enllardats, la tendència del pal és de girar
molt ràpidament pel mateix pes del nen o de la nena. Una vegada assegurat damunt la cucanya, el participant
ha d’avançar pel pal assegut, ajudant-se tot estirant les cordes, i ha d’arribar fins a l’altre extrem sense que giri
la cucanya. En arribar a l’altre pal, l’ha de tocar amb un petit cop de cap, girar sobre el travesser i repetir
l’operació en sentit contrari. El participant, si ho aconsegueix, s’agafarà fermament a la cucanya amb els
braços i les cames i el cucanyaire el farà girar tres vegades. Tot seguit es deixarà caure. En arribar a terra
rebrà un petit obsequi com a premi. En cas que la cucanya giri abans d’aconseguir passar-la, el participant o
bé cau o, si s’agafa, sempre queda cap per avall. Aleshores se’l fa girar tantes voltes com vulgui el cucanyaire
o com reclamin els que s’ho miren... i a tornar-ho a provar!. La Cucanya de la Plaça Nova funciona tots els
dies de les Festes de Sant Roc.

- Els jocs tradicionals
A part de la Cucanya per les Festes de Sant Roc els jocs populars de carrer han estat presents, almenys, des
de les celebracions del segle XVIII. Una publicació del 1860 recull els jocs de sortija que es celebraven a la
plaça Nova per les Festes de Sant Roc. Actualment els jocs tradicionals tenen reservada, almenys, una tarda
de la festa. A part de la Cucanya, que funciona tots els dies de la festa, la tarda de jocs es realitza amb jocs
com: trencar l’olla, curses de sacs i de l’ou i la cullera, la sortija, la xocolata i el melindro, la poma i la farina,
l’espardenya o estirar la corda.

- La Festa del Gos
L’any 1973, per les Festes de Sant Roc, es va organitzar el Retrobament del Gos amb Sant Roc. Aquella va
ser la primera edició de la Salutació del Gos a Sant Roc, organitzada amb la col•laboració de la Reial Societat
Canina de Catalunya, amb exhibicions canines de gossos ensinistrats i la presentació de gossos del barri com
a protagonistes. Aquesta activitat ha arribat fins als nostres dies amb el nom de Festa del Gos com una de les
activitats més tradicionals de la festa actual. La Festa del Gos se celebra en remembrança de la llegenda del
sant occità i el gos barceloní i de la dita "Per l’agost, després de Sant Roc, sant gos". La Festa del Gos actual
es celebra pel matí o per la tarda del dia 15 o bé del dia 17 d’agost, segons el calendari. La Festa del Gos te
dues parts ben diferenciades, una de primera amb la tradicional salutació dels gossos del barri a sant Roc, i
una de segona amb una exhibició d’ensinistrament caní.



- El Globus del Capità Munyon
Una de les tradicions infantils més arrelades per les Festes de Sant Roc del tombant del segle XIX al XX, al
costat dels focs japonesos —inofensius coets que llancen joguines per a la quitxalla—, era l’enlairament de
globus aerostàtics, bombes o montgolfiers. L’any 1909 va néixer el costum d’enlairar un globus de grans
proporcions que va ser conegut com el Gran Globus del Capità Munyon, i aquesta activitat ha esdevingut una
de les tradicions singulars de les Festes de Sant Roc actuals. Aquest globus de paper, inflat per l’escalfament
amb una flama produïda per la combustió d’una bola de cotó mullada d’alcohol, va durar fins ben entrats els
anys vuitanta del segle passat. La tradició es va recuperar l’any 1997 amb globus de gas heli i amb noves
singularitats: ara el globus cada any pren la forma d’algun personatge escollit per la seva condició negativa
durant l’any, i el dissenya i el construeix un membre de l’Associació de Festes. L’enlairament del globus
representa el llançament dels mals averanys i dels fets o dels personatges destructius de l’any, mentre les
nenes i els nens criden: Fora!, fora!, fora!, fora el Capità Munyon!. L’enlairament del Globus del Capità Munyon
es realitza a la mitja part del festival infantil del dia de sant Roc o del darrer dia de la festa.

- La Trobada i Ball de Gegants
Des de l’any 1982, amb el bateig dels Gegants Centenaris de Sant Roc de la Plaça Nova, la festa celebra la
Trobada i Ball de Gegants. La Trobada es realitza la tarda del dia 15 d’agost i hi participen, com a amfitrions,
els Gegants Nous de la Plaça Nova, els Gegants Infantils de la Plaça Nova, el nan Cu-cut i els grallers La
Pessigolla i, com a convidats, totes les colles de Ciutat Vella i alguna altra de la resta país. La Trobada
s’estructura de la manera següent: la plantada, la cercavila –habitualment per la plaça Nova, els carrers dels
Arcs, Cucurulla, Portaferrissa, la Rambla, Cardenal Casañas, places del Pi i de sant Josep Oriol i carrers del
Pi, Boters i plaça Nova-, la ballada de gegants, la xocolatada popular i el ball de tarda amb música tradicional
per a tothom que clou la Trobada.

- Els Titelles
Des de la segona meitat del segle XIX les Festes de Sant Roc programen sessions de titelles tradicionals
catalans. D’aquella època les més prestigioses eren les del titellaire Juli Pi. En Juli Pi va donar a la Comissió
de Festes un dels seus guinyols amb la inscripció "Plaça Nova". Aquest teatrí seria el mateix que s’utilitzaria
per les festes fins a la dècada dels anys cinquanta del segle passat. Altres titellaires destacats han actuat al
llarg del segle XX: Jaume Anglès, Miquel Casals, Joan Flotats, Taylor o la nissaga de titellaires Vergés, entre
altres. Actualment la sessió de titelles tradicionals catalans es programa la tarda de la diada de sant Roc o la
tarda del darrer dia de la festa.

- El Correfoc
Amb el naixement dels Diables del Barri Gòtic, l’any 1984 s’inicia el costum de fer correfocs per les Festes de
Sant Roc. Actualment el Correfoc de Sant Roc es celebra la nit del darrer dia la festa, normalment diumenge o
la diada de sant Roc, i abans del tradicional Castell de Focs. Al Correfoc, que és precedit per una tabalada a la
mateixa plaça i a càrrec del grup de percussió de la plaça Nova Percúdium, hi participen els grups de foc de la
plaça Nova: els Diables del Barri Gòtic, la Víbria de Barcelona i l’Arpella del Barri Gòtic i, segons l’any, algun
altre grup de foc de Ciutat Vella o de la resta del país. El Correfoc s’inicia a la plaça Nova i, normalment,
recorre els carrers de la Palla, Banys Nous, baixada de Santa Eulàlia, Sant Sever, carrer i plaça de Sant Felip
Neri, carrers de Montjuïc del Bisbe, Bisbe i clou a la plaça Nova amb el lluïment de foc de tots els participants
donant pas a l’encesa del Castell de Focs d’artifici.

- El Castell de Focs
Un dels actes més tradicionals i esperats de les Festes de Sant Roc són els Castells de Focs d’artifici que es
realitzen a la plaça Nova des de mitjan segle XIX, uns dels castells d’artifici de barri més populars i antics de la
ciutat. Prestigiosos pirotècnics, com ara Domingo Morgades, Dionisi Estapé o Màrius Igual, han confeccionat
al llarg de més de cent seixanta anys els Castells de Focs de Sant Roc a la plaça Nova. Des de l’obertura de
l’avinguda de la Catedral -1958- el Castell de Focs s’instal•la en aquest espai. Son molt tradicionals de Sant
Roc, a part dels focs i coets d’elevació, els tradicionals focs de terra: ventalls, rodes i, sobretot, els rètols
pirotècnics amb, segons l’any, diferents elements al•legòrics de la festa. El Castells de Focs d’artifici de Sant
Roc són endegats el darrer dia de la festa per la nit, el diumenge o la diada de Sant Roc, i com a cloenda de
les Festes de Sant Roc.

- La imatgeria festiva
Els elements d’imatgeria festiva de la plaça Nova i del barri de la Catedral, imprescindibles a les Festes de
Sant Roc són: els Gegants Centenaris de Sant Roc de la Plaça Nova: Laieta i Roc, els Gegants nous de la
Plaça Nova: Laia i Roc, el nan Cu-cut, els gegantets infantils de la Plaça Nova: Pippo i Gal•la, els capgrossos
de la Plaça Nova: en Tano, en Beco, en Cu-cut, en Tano petit, el cocodril, el negret, en Groutxo, en Harpo i lo
Pelat, i el bestiari festiu i/o de foc: l’Àliga de la Ciutat, la Víbria de Barcelona, l’Arpella del Barri Gòtic i la Petita
Àliga barcelonina.



4. El programa del: “4 i ¼” . 428 Festes de Sant Roc de Barcelona a la plaça Nova
Declarades Festa Patrimonial d’Interès Nacional i festa votiva Patrimoni Festiu de Catalunya

Divendres 11 d’agost:
10.00 Fira d’artesania. 18.00 Cercavila inaugural: En Cu-cut dalt del ruc, amb la participació de nans,
capgrossos i els grallers La Pessigolla. 19.15 Hissada de la Bandera Heràldica de Sant Roc i Parlaments
d’inici de la Festa a càrrec de Pasqual Borràs, veí i antic membre de la Comissió de Festes, i Joaquim Borràs,
Arxiver en cap de l’ajuntament.19.30 Ballada de Sardanes, amb la Cobla Ciutat de Granollers. 19.30
Cucanya de la Plaça Nova. 22.30 Ball amb els grups: Morena (22,30) i La Cobleta de la Copeta (00,05).

Dissabte 12 d’agost:
10.00 Fira d’artesania. 11.30 La Festa Catalana amb: Banda de Música i Majorettes de l’Escola de Música
Santa Anna del Vendrell i Moixiganga de La Geltrú, 17.00 Scrivano. 18.00 Concurs infantil de dibuix. 18.30
La Festa Catalana amb: Balls de plaça de Mataró i Gegants de la Plaça Nova. 22.30 Ball amb el show
Cocodrilo Club del DJ Albert Malla.

Diumenge 13 d’agost:
10.00 Fira d'artesania. 17.00 Scrivano. 17.30 Festa del Gos: Exhibició canina amb el Club d’Agility Ciutat
Comtal. 19.00 Festa del Gos: XXXXV Salutació dels gossos del barri a Sant Roc.19.30 Taller infantil de
diables i Cucanya de la Plaça Nova. 22.00 Cantada d’Havaneres a càrrec del grup Barca de Mitjana, amb
cremat de rom.

Dilluns 14 d’agost:
10.00 Fira d'artesania. 18.30 Tarda de jocs populars i tradicionals i Cucanya de la Plaça Nova. 22.30 Ball
amb els grups: La Mulata (22,30) i Sybarites (23,50).

Dimarts 16 d’agost, “Festivitat de Sant Roc”:
10.00 Fira d’artesania. 17.30 XXXVI Trobada i Ball de Gegants. 18.00 Cercavila i balls de gegants, nans i
capgrossos. 18.15 Actuació dels Falcons de Barcelona. 19.00 XXXVI Trobada i Ball de Gegants. 19.15
Xocolatada popular. 20.00 Actuació de l’Esbart Català de Dansaires, amb la Cobla Ciutat de Cornellà.

Dimarts 16 d’agost, “Festivitat de Sant Roc”:
09.30 Gran Traca despertada. 09.35 Seguici Tradicional de Sant Roc, amb el Diable de Sant Roc, els
Bastoners de l’Esbart Català de Dansaires amb el flabiolaire Joan Gómez, l’Àliga de la Ciutat, els grallers La
Pessigolla, el Lleó de Barcelona, els grallers del Pi, el nan Cu-cut, els gegants infantils Pippo i Gal·la, els
Gegants Centenaris de Sant Roc de la Plaça Nova amb el flabiolaire Jordi Puig, la Bandera Verda de la
Comissió de Festes de Sant Roc, la Cobla Ciutat de Cornellà, veïns, ex veïns i simpatitzants del barri, tot
adreçant-se a la Basílica de Santa Maria del Pi. 10.00 Fira d’artesania. 10.30 Missa Cantada a la Basílica del
Pi. Benedicció de “Panellets”, cant dels Goigs en llaor a Sant Roc i veneració de la relíquia del sant. 12.00
Balls dels elements festius del Seguici en el pati del Palau Episcopal. 12.30 Col·locació de la Bandera Verda
de la Comissió al Palau Episcopal i Ofrena floral a Sant Roc de la Plaça Nova. Ball dels Gegants Centenaris
de la Plaça Nova en versió per a cobla del mestre Jordi León. Balls dels elements festius del Seguici a la plaça
Nova. Porró Llarg de la Plaça Nova.12.45 Tres Sardanes, amb la Cobla Ciutat de Cornellà. 13.00 Cucanya
de la Plaça Nova. 18.00 Festival de màgia amb el mag Xarrin Xarrin. 18.30 Festival infantil: Putxinel·lis amb
la companyia Titelles Vergés. 19.10 Festival infantil, mitja part: llançament del globus del Capità Munyon i
entrega dels premis dels concursos de dibuix i de Cucanya. 19.30 Festival infantil: Pallassos amb el grup
l’Arlequí. 20.00 Cucanya de la Plaça Nova. 22.15 “Va tocada” amb Percúdium. 22.30 XXXIV Correfoc de
Sant Roc. 23.00 Castell de Focs, pirotècnia Igual.

Durant les festes:
Concurs Fotogràfic d’Instagram Sant Roc 2017 amb l’etiqueta #428fmsantroc

A La Casa dels Entremesos exposicions: “Mirades de gegant. 110 dels Gegants de Sant Roc de la Plaça
Nova” i “4 ¼. 425 anys de les Festes de Sant Roc a Barcelona. De vot de ciutat a festa popular”

Estimació d’assistència de públic al llarg de les festes. 35.000 persones.



Descripció de la celebració:

Els actes singulars i únics que encara es celebren a la plaça Nova ens recorden l’antigor de les Festes de
Sant Roc de la Plaça Nova i fan que hagi estat declarada Festa Patrimonial d’Interès Nacional i festa votiva
Patrimoni Festiu de Catalunya, com ara el Seguici de Sant Roc (1563), el “Porró-llarg” (1830), la Cucanya
(1884) única a Barcelona, la Festa del gos, els goigs, els gegants Roc i Laieta (1906), el Nan Cu-cut (1907), el
Globus del Capità Munyon (1910). Privilegis com la col•locació de la Bandera Verda de la Comissió a la
balconada principal i els balls del Seguici al pati del Palau Episcopal, almenys des del 1794, ens confirmen la
importància d’aquesta tradició. Any rere any, els actes tradicionals conformen l’eix bàsic de la celebració.

El dia inaugural el en Cu-cut dalt del ruc, com és tradició, recorre tot el barri anunciant la festa. Tot seguit
l’Hissada de la Bandera Heràldica de Sant Roc, i els parlaments d’autoritats i/o de veïns destacats inicien les
festes. Sardanes, balls, concerts, havaneres, jocs, concursos, espectacles infantils, cinema, àpats, trobades
de veïns omplen la programació. Però els actes singulars i tradicionals són l’eix que distingeix la festa. El dia
de següent o anterior al del sant és tradició celebrar la Festa del Gos, La Salutació del gos a sant Roc,
enguany arriba a la seva quaranta quatre edició, és en record del gos barceloní que diu la llegenda
acompanyava sant Roc.

El dia de la Mare de Déu d’agost és de la tradicional Trobada de Gegants, aquest any la XXXVI edició, on els
centenaris gegants de la Plaça Nova (Laieta i Roc) i el nan Cu-cut –del 1906 i del 1907 respectivament- en
són els protagonistes, i amfitrions dels altres gegants vinguts d’arreu a la festa. Fa deu anys, en motiu dels
100 anys del Cu-cut, va néixer el gegantet infantil Pippo i, fa cinc anys, pels 26 anys del Nan Cucut, la
geganteta Gal•la- tota la colla infantil de nenes i nens geganters de la plaça Nova.

El moment àlgid de la celebració arriba amb el matí la diada de Sant Roc. De bon matí la Gran Traca
Despertada desperta el barri, tot seguit s’inicia el Seguici Tradicional de Sant Roc (des del 1589), amb el
Diable de Sant Roc, l’Àliga de la Ciutat i el Lleó de Barcelona, els Gegants Centenaris de la Plaça Nova, el
nan Cu-cut, els Gegants Infantils de la Plaça Nova, els grallers La Pessigolla, els bastoners de l’E.C.D., la
Cobla Ciutat de Cornellà, la Bandera Verda de la Comissió i els veïns i ex veïns, que recorren els carrers del
barri adreçant-se a la Basílica del Pi on es celebra la Missa Cantada amb la Benedicció dels “Panellets”, el
cant dels Goigs en llaor a Sant Roc i la veneració de la relíquia del sant. Finalitzada la cerimònia es reprèn el
Seguici, passant per la Seu Catedral, fins el Palau Episcopal on es procedeix al antiquíssim privilegi de
Col•locació de la Bandera de la Comissió al balcó principal del Palau (des del 1794) – que dona a la plaça
Nova- des on presidirà la festa. Tot segui, al pati del Palau, se celebra un acte singular: els Balls dels elements
del Seguici. De tornada a la plaça es procedeix a l’Ofrena floral a la imatge de Sant Roc de la Plaça Nova
(Sant Roc de la Plaça Nova i el seu gos de color blau cel) i el Ball dels Gegants Centenaris de la Plaça Nova
en versió per a cobla del mestre Jordi León. Tot seguit apareix el “Porró Llarg” de la Plaça Nova (del 1830),
que ple de bon vi restarà a la plaça tot el dia per a que begui tot aquell que pugui aixecar el seu llarguíssim
galet i entra en funcionament la tradicional Cucanya de la Plaça Nova i la balla de Tres Sardanes.

Per la tarda, de la Diada de Sant Roc -o del darrer dia de la festa- i dins del festival infantil, amb màgia,
pallassos i titelles tradicionals catalans (des del 1884), es procedeix a l’antiga tradició de l’enlairament del
Globus del Capità Munyon (des del 1910). Un gran globus dissenyat cada any per un membre de la comissió i
que representa un personatge o un fet negatiu de l’any, que és llençat pels nens i les nens del barri per
allunyar els mals averanys.

Una altra singularitat de la festa és la Cucanya (des del 1884) i els jocs populars. La Cucanya de la Plaça
Nova (l’actual del 1904), que funciona tots els dies de la festa, és un element únic a Barcelona i molt popular al
barri, el més esperat de la festa. Símbol del barri i de les seves celebracions. La gastronomia també te el seu
element singular i únic en les festes de Sant Roc, els Panellets de Sant Roc (des del 1863). Aquests dolços
amb una fórmula “secreta” commemoren el panet que cada dia duia el gos barceloní a Sant Roc. Els
panellets, que es poden adquirir a la plaça, només es poden trobar els dies de la festa i, beneits, són repartits
entre els assistents a la missa.

El darrer dia de la festa és el dia del Correfoc (des del 1984). El Correfoc de Sant Roc, dels més antics de la
ciutat, te un gran renom, sobretot pel fet dels carrers per on circula –que fan que sigui un espectacle fascinant-
i pels grups que hi participen. L’Associació de Festes de la Plaça Nova te tres grups de foc: els Diables del
Barri Gòtic i dues bèsties: l’Arpella del Barri Gòtic i la Víbria de Barcelona –element que forma part del Seguici
Popular de Barcelona. Tots ells són acompanyats per un grup de percussió Percúdium, de gran prestigi a la
ciutat. El correfoc dona pas al tradicional Castell de Focs (des del 1880) –actualment a càrrec de Pirotècnia
Igual- que se celebra com a cloenda de les festes.



La festa ha anat incorporant noves activitats al llarg dels darrers anys com: La Festa Catalana –acte amb el
que col·laborem amb l’Institut de Cultura de Barcelona- organitzada per a per a visitants i turistes: amb
diversos grups de cultura popular i tradicional convidats d’arreu del país: falcons, moixigangues, balls de
bastons, de gitanes, de pastorets, etc. El “Joc de Jocs”, acte creat pels 125 anys de Cucanyes a la plaça
Nova, on les nenes i els nens han de passar un circuït de jocs populars i tradicionals dels Països Catalans.
Podem jugar a jocs, entre altres, com el de l’Espardenya, el Barril, la Sortija, les Birles o els Tupins. El darrer
joc serà passar la Cucanya de la Plaça Nova.

Les nits del dissabte i de les vigílies de festius se celebren la Nit de grups emergents, un concert de grups
musicals emergents del barri i de la ciutat i diversos balls popular -a les Festes de Sant Roc no hi poden faltar
les activitats que no falten a cap festa major: els balls-. D’aquesta manera és imprescindible el Ball de Festa
Major i el Ball de Tarda, la Xocolatada Popular, la Cantada d’havaneres,amb el seu tradicional cremat de rom-,
amb més de quaranta anys de celebració, les Ballades de Sardanes, que tradicionalment hi són en dues
ocasions: després de cercavila inaugural i de la Hissada de la Bandera, enguany amb la Cobla Ciutat , i la
Diada de Sant Roc, Tres Sardanes, amb la Cobla Ciutat de Cornellà, després del Seguici de Sant Roc –on hi
participa- i del Ball del Centenari dels Gegants de la Plaça Nova –on hi interpreta la música-.

Com fa més de cinquanta anys, a les Festes de Sant Roc no hi pot faltar la participació de l’Esbart Català de
Dansaires. Per altra part a Sant Roc no hi faltarà la presència destacada de les Colles de Cultura Popular de
la Plaça Nova que el 1982 va iniciar tot un moviment juvenil que, mitjançant la cultura popular i tradicional, va
dinamitzar el barri. Primer els geganters i els grallers, (1982) després els diables, i els tabalers, (1984)
després els portadors de bestiari: Àliga, Víbria i Arpella (1989) i per últim la secció infantil, (2005), fins als 165
membres entre 5 i 93 anys d’avui dia fent les seves diverses activitats a La Casa dels Entremesos i tota mena
d’actuacions a ciutat, arreu del país i fora d’aquest al llarg de tot l’any.



5. ACTIVITATS DE CULTURA POPULAR I TRADICIONAL DE LA PLAÇA NOVA:
GEGANTERS, GRALLERS, BESTIARI, DIABLES, TABALERS I INFANTILS:

Des de l'Associació de Festes de la Plaça Nova, entitat amb activitats des de l'any 1589, com a eina de foment
de la cultura popular, tradicional i festiva, incentiva l'activitat dels joves del barri i de tota mena de
procedències mitjançant les seves diferents seccions: La Comissió de Festes, des del 1829 (hereva de la
Confraria de Sant Roc de la Seu Catedral, del 1589, i del Gremi de Bastaixos de la Plassa Nova, des de l'any
1640). La colla de Gegants i nans, amb els Gegants Centenaris (1906), el nan Cu-cut (1907) i els gegants
nous (1992). Els Grallers La Pessigolla, des del 1983. Els Diables i Tabalers del Barri Gòtic, des del 1984. Els
portadors de Bestiari amb l'Àliga de la Ciutat (1989), la Víbria de Barcelona (1993) i l'Arpella del Barri Gòtic
(1999). El col•lectiu s'amplia amb la secció infantil l'any 2005 amb la Petita Àliga de Barcelona, el gegant
infantil Pippo (2007) i la geganta infantil Gal•la (2012). Amb 165 socis en actiu i moltíssims col•laboradors, del
barri i de la resta de la ciutat, l'Associació aquest any ha celebrat el 428 anys d'activitat amb un seguit
d'actuacions, les habituals de cada secció i altres d'especials, en motiu de commemoració del 4 ¼ segles i
com a continuïtat de la celebració dels 425 anys de Sant Roc de Barcelona i de les seves tradicions més que
centenàries.

Les activitats habituals i puntuals, programada, sol·licitades en col·laboracions i intercanvis de les diferents
Colles de les Cultures Popular i seccions i comissions de l’Associació es realitzen a trobades, festes i
celebracions d’arreu de la ciutat, del país i més enllà i amb activitats, tallers i visites a La Casa dels
Entremesos.

Les principals activitats realitzades durant l’any 2017 han estat :

GENER:

Participació a l’arribada i visita dels Reis d’orient a l’Hospital materno-infantil de Sant Joan de Déu amb
diferents membres de l’entitat com a patges reials. Participació a la Cercavila d'Inici de Festa Major del barri de
Sant Antoni" amb els gegants nous Roc i Laia, els gegants infantils Pippo i Gal·la, el nan Cu-cut i els grallers
La Pessigolla. Participació a la Seguici de les Basíliques de la Barcelona Antiga amb els grallers La Pessigolla.
Col·laboració en l’organització de la xerrada tertúlia ""EEll ccaavvaallll ii llaa ffeessttaa”, organitzada per la Federació dels Tres
Tombs de Sant Antoni de Barcelona a la Sala d'Actes de La Casa dels Entremesos. Participació a la
Cavalcada dels Tres Tombs de Sant Antoni de Barcelona amb diversos genets i la Bandera de Santa Eulàlia.
Participació 1a Trobada de Gegants Barbuts i Bigotuts de Sallent amb el gegant nou Roc, el nan Cu-cut i els
grallers La Pessigolla. A La Casa dels Entremesos realització d’un Taller de Gegants per a 26 nenes i nens
de P5 de l’Escola Municipal Reina Violant amb tres monitors de la nostra entitat.

FEBRER:

Participació a les Festes de Santa Eulàlia als Protocols de l’Àliga amb l’Àliga de la Ciutat. Ball de l’Àliga i
Marxa d’entrada de l’Àliga a Santa Maria del Mar. Participació a la Cercavila de la Trobada de Gegantons
amb els gegants infantils Pippo i Gal·la i els grallers La Pessigolla i amb portadors per la Gegantona Laia.
Participació al Correfoc de Santa Eulàlia amb els Diables del Barri Gòtic, Víbria de Barcelona (vella) i tabalers
Percúdium. Participació a la Matinades de grallers amb els grallers La Pessigolla. Participació a la Col·locació
del Penó de Santa Eulàlia i la Balladeta de la Laia amb portadors per la Gegantona Laia i del Penó de Santa
Eulàlia. Participació a la XXXV Trobada de Gegants de Ciutat Vella i Seguici de Santa Eulàlia amb l’Àliga de la
Ciutat, la Vibria de Barcelona (nova) els gegants infantils Pippo i Gal·la, la petita Àliga, el nan Cu-cut, els
gegants nous Roc i Laia, els grallers La Pessigolla i portadors per la Gegantona Laia i del Penó de Santa
Eulàlia i fent el Ball de Santa Eulàlia a la Baixada de Santa Eulàlia i el Ball de l’Àliga i de Santa Eulàlia a la
plaça de Sant Jaume. Participació a la Passejada de les Laies amb la geganta infantil Gal·la, la geganta
centenària Laieta, la geganta nova Laia, els grallers La Pessigolla i portadors per la Gegantona Laia i del Penó
de Santa Eulàlia i fent el Ball de Santa Eulàlia (curt) a la Baixada de Santa Eulàlia i el Ball de Santa Eulàlia
(llarg) a la plaça de Sant Jaume. Participació a la Cerimònia d’entrega dels Premis Ciutat de Barcelona, al
Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona amb l’Àliga de la Ciutat i fent el Ball de l’Àliga i la Marxa d’entrada
de l’Àliga. Participació a la Ludoteca de La Casa dels Entremesos “Entre jocs i passejades Fes de geganter i
balla amb els petits gegants Pippo i Gal·la amb monitors de la Plaça Nova, els gegants infantils Pippo i Gal·la, i
la petita Àliga, amb la participació de 17 nenes i nens. Participació al Arribo del Rei Carnestoltes, del Carnaval



de Barcelona 2017, amb portadors per als Gegants vells de la Casa de Caritat o del Carnaval de Barcelona.
Participació a la Rua de Carnaval, de l’Escola Charlie Rivel de L’Hospitalet del Llobregat, amb els Grallers La
Pessigolla. Participació a l’Exposició "Laies", al Palau de la Virreina, amb la geganta nova Laia i la geganta
infantil Gal·la. Participació a l’Exposició "Gegantons de les colles de Barcelona", al Museu Marítim, amb el
gegant infantil Pippo.

MARÇ:

A La Casa dels Entremesos realització de d’un Taller de Gegants per a 17 alumnes i 4 educadors de l’escola
d’educació especial Can Barriga de Badalona amb tres monitors de la nostra entitat. A La Casa dels
Entremesos realització de d’un Taller de Gegants per a 17 alumnes i 4 educadors de l’escola d’educació
especial Can Barriga de Badalona amb tres monitors de la nostra entitat. Participació a la Passejada dels
Oriols de les Festes de Sant Josep Oriol del Barri del Pi amb el gegant nou Roc, el gegant infantil Pippo, el
nan Cu-cut i els grallers La Pessigolla de la Plaça Nova. Participació a la Matinades de grallers les Festes de
Sant Josep Oriol del Barri del Pi amb els grallers La Pessigolla. Participació a la XXIII Trobada de Gegants i
Bestiari de les Festes de Sant Josep Oriol del Barri del Pi amb els gegants nous Roc i Laia, el gegants infantils
Pippo i Gal·la el nan Cu-cut, la Petita Àliga barcelonina i els grallers La Pessigolla de la Plaça Nova.

ABRIL:

Participació a la 1a Mostra d'Àligues Centenàries a Vilafranca del Penedès, en motiu del 90è aniversari de
l'Àliga de Vilafranca del Penedès i en el marc de "Un tomb per la vila" del 24è Dia del Graller, amb l'Àliga de la
Ciutat de Barcelona. A La Casa dels Entremesos realització d’una Visita guiada comentada a les exposicions
de La Casa dels Entremesos per a 32 alumnes de 6è de primària de l’escola Ramon Llull de Barcelona amb
un monitor de la nostra entitat. A La Casa dels Entremesos realització d’una Visita guiada comentada a les
exposicions de La Casa dels Entremesos per a 32 alumnes de 6è de primària de l’escola Ramon Llull de
Barcelona amb un monitor de la nostra entitat.

MAIG:

Inauguració de l’exposició “Gòtic, fotografies de Manuel Villar” a La Casa dels Entremesos. Participació a la
Festa Catalana a la plaça Nova amb el capgròs Cu-cut fent la presentació. Participació al Correfoc del 40è
aniversari dels Diables del Clot amb els Diables del Barri Gòtic i els tabalers Percúdium. Xerrada tertúlia “Barri
Gòtic, veritats i mentides” a La Casa dels Entremesos. Realització de la Ludoteca de La Casa dels
Entremesos “Entre Jocs i Passejades... Baixem al infern”, taller dels Diables del Barri Gòtic. Participació al
“PercuClot”, aniversari dels tabalers dels Diables del Clot, amb els tabalers Percúdium. Participació al 25è
aniversari de la Víbria del Poblenou amb la Víbria de Barcelona (vella). Participació a la 25a Trobada de
Gegants de la Barceloneta. amb els gegants nous Roc i Laia, el nan Cu-cut, els gegants infantils Pippo i
Gal·la, la Petita àliga i els grallers La Pessigolla. Participació als Actes de celebració de la declaració de les
Festes de Sant Roc de Barcelona a la plaça Nova com a Festa Patrimonial d’Interès Nacional amb els
Gegants Centenaris, l’Àliga de la Ciutat, la Bandera Verda de Sant Roc i els grallers La Pessigolla.
Inauguració de l’exposició fotogràfica de músics de L’Hospitalet al Centre Cultural de Bellbitge amb els
Grallers La Pessigolla. Participació a la Festa Catalana a la plaça Nova amb el capgròs Cu-cut fent la
presentació.

JUNY:

Participació a l’acte de la Diada de Corpus del centenari de l’Arxiu Històric de Barcelona amb els Gegants
Centenaris de Sant Roc de la Plaça Nova (Roc i Laieta). Participació a l’exposició del Seguici Popular a
l’Ajuntament de Barcelona amb l’Àliga de la Ciutat i la Víbria de Barcelona (nova). Participació a les jornades
"Reptes i oportunitats de la recerca local a Barcelona" a El Born Centre de Cultura i Memòria amb la
intervenció de Lluís Gelis vocal de Comunicació i Arxiu de la nostra entitat. Participació a la Processó de
Corpus amb els Gegants Centenaris de Sant Roc de la Plaça Nova (Roc i Laieta), el nan Cu-cut, els grallers
La Pessigolla, l’Àliga de la Ciutat i la Víbria de Barcelona (nova). Realització de d’una Visita guiada i
comentada a l’exposició permanent d’imatgeria festiva de La Casa dels Entremesos per a 9 alumnes afectats
de paràlisi cerebral i 7 educadors d’ASPACE, Centre de Teràpia Ocupacional del Poblenou amb dos monitors
de la nostra entitat. Participació a l’acte de Rebuda de la Flama del Canigó amb l’Àliga de la Ciutat, fent el Ball
de l’Àliga. Participació a l’acte de repartiment dels Focs de Sant Joan (Flama del Canigó) amb sis Diables del
Barri Gòtic llençant pirotècnia des del terrat de l’Ajuntament de Barcelona. Gravació d’entrevistes per al
reportatge “Sant Roc Festa Patrimonial d’Interès Nacional” que la nostra entitat estrenarà el 14 de setembre
de 2017, amb la intervenció de deu membres de la nostra entitat



JULIOL:

Participació a la XXV Trobada de Gegants del Casc Antic amb els gegants nous Roc i Laia, el nan Cu-cut, els
gegants infantils Pippo i Gal·la i els grallers La Pessigolla. Participació a la Trobada de Gegants de Sant Pere
de Ribes amb els gegants nous Roc i Laia, el nan Cu-cut, els gegants infantils Pippo i Gal·la i els grallers La
Pessigolla. Realització de d’una Visita guiada i comentada a l’exposició permanent d’imatgeria festiva de La
Casa dels Entremesos per a 9 alumnes afectats de paràlisi cerebral i 7 educadors d’ASPACE, Centre de
Teràpia Ocupacional del Poblenou amb dos monitors de la nostra entitat. Participació a la Cloenda del XIXè
Congrés Mundial de Carillonistes a l’avinguda de la Catedral amb els Gegants nous Roc i Laia. Participació a
la Cercavila de Festa Major del Raval amb els gegants nous Roc i Laia, el nan Cu-cut, els gegant infantil
Pippo, la Petita Àliga i els grallers La Pessigolla. Gravació d’entrevistes per al reportatge “Percúdium, 20 anys”
que la nostra entitat estrenarà el 14 de setembre de 2017, amb la intervenció de deu membres de la nostra
entitat . Participació a l’Acte d’Homenatge a l’Olimpíada Popular del 1936, a l’Estadi Pau Negre amb la Víbria
de Barcelona i l’Arpella del Barri Gòtic. Participació a la IX Trobada de Gegants de Sant Jaume amb els
gegants nous Roc i Laia, el nan Cu-cut, la geganta infantil Gal·la, la Petita Àliga i els grallers La Pessigolla.
Participació a la Cloenda del Concurs de Castells de Focs d’Artifici de Blanes amb els tabalers Percúdium.
Realització d‘una visita guiada concertada en idioma anglès a les exposicions permanents d’imatgeria festiva i
exposicions temporals de La Casa dels Entremesos per un grup de 21 estudiants d’arquitectura de Texas
(EE.UU.) en col·laboració amb Barcelona Architecture Center SL. amb un monitor de la nostra entitat.
Participació a les Festes de Les Santes de Mataró –La Postal de la Família Robafaves amb els gegants
centenaris Roc i Laieta, el nan Cu-cut i els grallers La Pessigolla.

AGOST:

Participació a les 428 Festes de Sant Roc de Barcelona a la plaça Nova: Divendres 11 d’agost: 18.00
Cercavila inaugural En Cu-cut dalt del ruc amb el capgròs del Cu-cut, el nan Cu-cut, els capgrossos de la
plaça Nova i els grallers La Pessigolla. Dissabte 12 d’agost: 18,30 La Festa Catalana (especial Sant Roc) amb
els gegants nous Roc i Laia, el nan Cu-cut, els gegants infantils Pippo i Gal·la i els grallers La Pessigolla.
Dimarts 15 d’agost: 18,00 XXXVI Trobada i Ball de Gegants amb els gegants nous Roc i Laia, el nan Cu-cut,
els gegants infantils Pippo i Gal·la, la petita Àliga barcelonina i els grallers La Pessigolla. Dimecres 16 d’agost:
09,00 Seguici de Sant Roc amb el Diable de Sant Roc, l’Àliga de la Ciutat, els gegants vells Roc i Laieta, el
nan Cu-cut, els gegants infantils Pippo i Gal·la, la petita Àliga barcelonina i els grallers La Pessigolla.. 22,15 Va
tocada” amb els tabalers Percúdium. 22,30 XXXIV Correfoc de Sant Roc amb el Diables de Sant Roc, la Víbria
de Barcelona, l’Arpella del Barri Gòtic i els tabalers Percúdium.

SETEMBRE:

Participació a les Festes de Sant Roc de Rubí amb la Cucanya de la Plaça Nova. Participació a la Mostra de
Cultura Popular de Solsona (Gegants del Tros) amb els gegants nous Roc i Laia, el nan Cu-cut i els grallers La
Pessigolla. Participació al “Bestival” 1a. Trobada de Bestiari dels Països Catalans a Canet de Mar amb
l’Arpella del Barri Gòtic i els tabalers Percúdium. Participació al Correfoc de Caldes d’Estrac, “Caldetes” amb
els Diables del Barri Gòtic i els tabalers Percúdium. Visita guiada a La Casa dels Entremesos i Taller de
Gegants per a l’Escola Magòria a càrrec de dos monitors de l’entitat. Visita guiada a La Casa dels Entremesos
per al Col·legi Pare Manyanet a càrrec de dos monitors de l’entitat. Presentació audiovisuals “Sant Roc, Festa
Patrimonial d’Interès Nacional” i “Percúdium, 20 anys” a La Casa dels Entremesos. Participació a les Festes
de la Mercè amb: Exposició del Seguici Popular al Palau de la Virreina amb l’Àliga de la Ciutat i la Víbria nova
de Barcelona. Exposició de Dracs i Bèsties de Foc amb l’Arpella del Barri Gòtic i la Víbria vella de Barcelona.
Exposició 17a Mostra de Gegants amb els gegants nous Roc i Laia, el nan Cu-cut, els gegants infantils Pippo i
Gal·la. Seguici inaugural i Toc d’inici amb l’Àliga de la Ciutat i la Víbria de Barcelona. Passejada de Bèsties
amb l’Arpella del Barri Gòtic, la Víbria nova de Barcelona i els tabalers Percúdium. Correfoc de la Mercè amb
els Diables del Barri Gòtic i la Víbria vella de Barcelona. Matinades de grallers amb els Grallers La Pessigolla.
Anada a ofici amb l’Àliga de la Ciutat. Seguici de la Mercè amb l’Àliga de la Ciutat i la Víbria de Barcelona.
Mostra de Balls i Passada de nans i gegants amb els gegants nous Roc i Laia, el nan Cu-cut, els gegants
infantils Pippo i Gal·la, la Petita àliga i els grallers La Pessigolla. Cavalcada de la Mercè amb l’Àliga de la
Ciutat, els gegants nous Roc i Laia, el nan Cu-cut, els gegants infantils Pippo i Gal·la, la Petita àliga, els
grallers La Pessigolla, els grallers de l’Havana xica i la Víbria de Barcelona. Cloenda de les Jornades
Internacionals Folklòriques amb l’Àliga de la Ciutat i els gegants nous Roc i Laia. Visita guiada a La Casa dels
Entremesos i Taller de Gegants per a l’Escola Casas a càrrec de dos monitors de l’entitat. Participació a la
Cercavila de Festa Major de Les Corts amb l’Àliga de la Ciutat i els grallers La Pessigolla. Participació a la
Cercavila de Festa Major del barri de Canyelles amb els gegants nous Roc i Laia, el nan Cu-cut, els gegants
infantils Pippo i Gal·la i els grallers La Pessigolla.



OCTUBRE:

Participació al Correfoc de Festa Major del barri de Canyelles amb els Diables del Barri Gòtic, la Víbria de
Barcelona i els tabalers Percúdium. Dues visites guiades a La Casa dels Entremesos i Taller de Gegants per a
l’Escola Ipsi a càrrec d’un monitor de l’entitat. Dues visites guiades a La Casa dels Entremesos i Taller de
Gegants per a l’Escola Ipsi a càrrec d’un monitor de l’entitat. Participació a la 1a Trobada de Gegants de Sant
Pere de les Puel·les amb els gegants nous Roc i Laia, el nan Cu-cut, els gegant infantil Pippo, la Petita Àliga i
els grallers La Pessigolla.

NOVEMBRE:

Castanyada de les colles de l’Associació a La Casa dels Entremesos per a tots els socis. Una visita guiada a
La Casa dels Entremesos per a l’Escola Garvi. amb dos monitors de l’entitat. Un Taller de Diables de La Casa
dels Entremesos per a l’Escola Garvi amb dos monitors de l’entitat. Estatge de les colles de l’Associació a la
Casa de Colònies Mogent de Llinars del Vallès. Una visita guiada a La Casa dels Entremesos i Taller de
Gegants per a l’Escola Dominiques de l’Ensenyament amb un monitor de l’entitat. Una visita guiada a La Casa
dels Entremesos i Taller de Gegants per a l’Escola Dominiques de l’Ensenyament amb un monitor de l’entitat.
Una visita guiada a La Casa dels Entremesos i Taller de Gegants per a l’Escola Institució Montserrat amb dos
monitors de l’entiat. Una visita guiada a La Casa dels Entremesos i Taller de Gegants per a l’Escola Institució
Montserrat amb un monitor de l’entitat. Participació a la Festa Catalana a l’avinguda de la Catedral amb la
Víbria de Barcelona, l’Arpella del Barri Gòtic i els grallers La Pessigolla. Participació al DAU Barcelona. 6è
Festival del Joc amb la Cucanya de la Plaça Nova.

DESEMBRE:

OOrrggaanniittzzaacciióó ddee CCoonnffeerrèènncciiaa ““DDeeccoonnssttrruucccciióó ddee llaa ffii rraa ddee SSaannttaa LLllúúcciiaa:: dd ’’uunn ppaassssaatt bbrr ii ll llaatt aa uunn ffuuttuurr iinncceerrtt”” aa
ccààrr rreecc ddee JJoorrddii MMoonnttll llóó ii BBoollaarr tt,, ddooccttoorr eenn aannttrrooppoollooggiiaa ssoocciiaall ii pprreessiiddeenntt ddeell ccooll··lleeccttiiuu eell BBoouu ii llaa MMuullaa..
PPaarrttiicciippaacciióó aa llaa rreebbuuddaa ddee llaa ddiissttiinncciióó ““FFiirraaiirree dd’’HHoonnoorr”” ddee llaa FFiirraa ddee SSaannttaa LLllúúcciiaa aa ll’’AAssssoocciiaacciióó ddee FFeesstteess ddee
llaa PPllaaççaa NNoovvaa aammbb eellss GGeeggaannttss nnoouuss,, RRoocc ii LLaaiiaa,, ii ee ll nnaann CCuu--ccuutt.. CCeelleebbrraacciióó ddee ll’’eennttiittaatt ddee lleess ffeesstteess ddee NNaaddaall
ppeerr aa ttoottss eellss ssoocciiss.. PPaarr ttiicciippaacciióó aa ll’’AArrrriibbaaddaa ii ddeessffiillaaddaa ddee ll’’HHoommee ddeellss nnaassssooss aammbb eellss ttaabbaalleerrss PPeerrccúúddiiuumm..



QUALITAT, VALORS, EXPERIÈNCIA, COHESIÓ SOCIAL, INCIDÈNCIA:

La tradició i l'experiència constatada (quatre segles i un quart) en el Foment i la Difusió de la Cultura Popular
d'arrel Tradicional Catalana i de singularitat barcelonina mitjançant les colles i les seccions de cultura popular
de la Plaça Nova: Geganters, Grallers, Diables, Tabalers, Bestiari, Jocs tradicionals i Infantils, per la Comissió
de Festes i Tradicions, la Secció de Comunicació, Xarxes social i Innovació i la Secció de Projectes, Arxiu i
Recerca. Amb responsabilitat com a organitzadors, administradors i mantenidors dels actes Quatricentenaris,
Bicentenaris i Centenaris de les Festes Sant Roc de Barcelona a la plaça Nova declarada Festa Patrimonial
d’Interès Nacional i festa votiva Patrimoni Festiu de Catalunya, en el seus 4 ¼ segles, com a actes singulars i
únics de cultura popular, tradicional i festiva. Amb el manteniment i la realització de les tradicions singulars del
barri de la Catedral (Barri Gòtic), per més de quatre i quart vegades centenàries i, alhora, de la celebració
festiva tradicional i popular viva més antiga de la ciutat. Amb la conservació i la difusió dels actes i els
elements singulars, propis i únics de la ciutat, el barri i la festa. Amb la recerca de la innovació i de les noves
propostes d'arrel, l'aposta pel jovent, el respecte a la tradició i a la singularitat i la difusió de la personalitat
barcelonina del barri mitjançant la cultura popular i tradicional catalana pròpia de la ciutat. Amb la realització
d'activitats festives tradicionals obertes i dels actes i elements singulars com a eines per a la cohesió social de
tot el territori i de tots els sectors socials del barri mitjançant la cultura popular i tradicional catalana de les
diverses seccions i colles de l'Associació i amb processos participatius i democràtics sense cap mena
d’exclusió per gènere, procedència o condició. Amb el treball en xarxa amb col·laboradors i la interdisciplina
dels diferents àmbits de la cultura popular i tradicional. Amb el manteniment i foment de les colles de
geganters, grallers, diables, tabalers, bestiari, jocs tradicionals i infantils i la realització de totes les seves
activitats al llarg de l'any i especialment en la realització i participació en els actes tradicionals del 428 Anys de
Sant Roc. La celebració de la tradició barcelonina del 428 Anys de Sant Roc de Barcelona a la plaça Nova
amb tots els seus elements singulars i tradicionals: el Seguici de Sant Roc, els Gegants Centenaris, el nan Cu-
cut, la Cucanya, el Porró Llarg, el Globus del Capità Munyon, les banderes i els estendards, els gossos, els
Panellets, els Goigs, la Relíquia del Sant, l'Àliga de la Ciutat, el Seguici de Sant Roc i els seus balls i
músiques, entre altres. que fan de la celebració una celebració única, amb gran assistència de veïns, ex veïns
i visitants i amb la implicació d'entitats, comerços i veïns del barri. Amb el increment d'associats a l'entitat en
les seves diferents seccions, actualment 165 associats actius, mitjançant les activitats de cultura popular,
tradicional i festives al llarg de tot l'any amb la participació a tota mena d'actes i les activitats associatives en la
nostra seu a La Casa dels Entremesos.

L'experiència en l'àmbit (festes populars i veïnals més antigues de la ciutat, gegants centenaris, tradicions
singulars i úniques, etc.), els processos participatius i democràtics oberts a tothom sense cap mena d’exclusió
per gènere, procedència o condició, el rigor comprovat en totes les activitats, el respecte a la tradició i la
predisposició a la innovació i l'anàlisi, la contenció, el foment de l'associacionisme cultural d'arrel tradicional
mitjançant la cultura popular d'arrel tradicional catalana i de singularitat barcelonina mitjançant la Comissió de
Festes i les Colles de Cultura Popular de la Plaça Nova: Geganters, Bestiari, Grallers, Diables, Tabalers, Jocs
Tradicionals i colles Infantils i de les Comissions de: Festes i Tradicions, la Secció de Comunicació, Xarxes i
Innovació i la Secció de Projectes, Arxiu i Recerca.

L'Associació de Festes de la Plaça Nova i totes les seves colles de cultura popular i tradicional: geganters,
grallers, diables, tabalers, bestiari, jocs tradicionals i colles infantils i comissions, així com les seves activitats,
com a elements de la festa tradicional, són destinades a tots les ciutadanes i els ciutadans de Barcelona i
visitants, sense cap mena d’excepció. S'hi dedica una especial atenció als infants, als joves i a la gent gran.
Tots els actes i activitats són organitzats per la nostra Associació, constituïda en comissions i en colles de
cultura popular (geganters, grallers, diables, tabalers, bestiari i la respectiva secció infantil), on també hi
participen lliurement veïns, comerciants, entitats col·laboradores, tant en el procés de programació, producció,
difusió i realització, com en els processos de balanç i avaluació, amb processos participatius i democràtics,
amb rigor i respecte a la tradició i la predisposició a la innovació i l’anàlisi, oberts a les noves propostes i la
captació de nous associats, sobretot joves i famílies. Sant Roc, com a festa del barri i tradició barcelonina, és
destinada a tot el veïnat sense cap mena d’excepció i també als comerciats, treballadors i visitants del Barri
Gòtic -sense oblidar la seva àrea d'influència als barris veïns de Santa Caterina i del Raval nord-. Es te una
especial atenció, donat l'espai i les dates, als visitants i turistes sobretot pel que fa a manifestacions de cultura
popular i tradicional. Com a festa tradicional i patrimonial de tota la ciutat de Barcelona, també hi acudeixen
nombrosos ciutadans d'altres barris i molts ex veïns del barri de la Catedral i els seus descendents, coneguts
arreu com a "plaçanovins i plaçanovines".

D'aquesta manera, totes les activitats -tots els actes en espai obert i gratuïts- tenen una capacitat de
convocatòria important i de tota mena de públics (familiar, jove, infantils, tercera edat, etc. i de procedència:
veïns, ex veïns, visitants d'altres barris i territoris, etc. i gran incidència de turistes -molts actes amb
explicacions en francès, anglès...- i molta difusió als barris veïns: Sant Pere-Santa Caterina-La Ribera i el
Raval. Els espais són totalment accessibles, les propostes per a tothom sense cap mena d'exclusió.
Sostenibilitat de cada projecte i proposta. La concepció de l'espai públic, obert i lliure, per a la difusió de la
cultura popular i tradicional catalana i de singularitat barcelonina i el propi coneixement de Barcelona.



Difusió intensiva pel barri Gòtic i la resta de Barcelona durant tot l'any a escoles, esplais i altres espais
infantils, espais culturals, entitats socials, centres cívics, casals d'avis, col•lectius d’immigrants, tours
operadors, hotels, comerços, administracions i centres i punts d'informació. Proximitat territorial i amb l'entorn
social. Visió global de la cultura popular, tradicional i festiva catalana i de la singularitat barcelonina i del barri
de la Catedral (Barri Gòtic) en cada activitat i acció. Activitats sense inscripció, lliures i gratuïtes. Atenció
especial als grups familiars. Promoció de les activitats de les seccions i colles de cultura popular, promoció per
a la captació de nous socis a l'Associació mitjançat aquestes. Propostes per a tothom sense cap mena
d'exclusió i totalment accessibles. El foment de les activitats de cultura popular especialment adreçada a nous
públics i nous col•lectius de procedències diverses i de cultures diferents, dels diversos àmbits socials més
allunyats d'aquestes pràctiques culturals i de la integració cultural mitjançant les diverses manifestacions de la
cultura popular, tradicional i festiva. Comunicació mitjançant newsletter, facebook, twitter, instagram, webs de
l’Associació de Festes de la Plaça Nova i de La Casa dels Entremesos de totes les activitats i cartelleria,
catàlegs, fulletons i correu segons activitat, amb la cerca de nous públics i de nous associats.

Donat que els actes i les activitats són tradicionals i singulars del territori on es realitzen la innovació
principalment es dona en la comunicació i amb la implantació ja consolidada de les xarxes socials: webs
facebook, twitter, instagram, newsletter, etc. Els processos participatius, democràtics i amb avaluació constant,
amb la intervenció de comissions, seccions, colles, veïns, comerciants i col·laboradors. Rigor en les propostes
segons els objectius estatutaris de l'Associació i dels diversos programes de foment, difusió i producció de les
activitats i actes de cultura popular, tradicional i festiva mitjançant les seccions i colles de cultura popular i
tradicional de l'Associació. Respecte a la tradició i disposició a la innovació. Contenció econòmica, anàlisi de la
viabilitat de cada activitat, sostenibilitat del projecte global i de les propostes específiques. Dinamització
mitjançant facebook, twitter instagram i web. Treballs en xarxa amb altres entitats de cultura popular i entitats
del territori. Proximitat amb l'entorn social i el territori. El projecte global, les activitats i les accions són
coordinades amb el foment de l'associacionisme cultural mitjançant la cultura popular, tradicional i festiva a
aquestes. Gestió totalment privada, sense cap ànim de lucre i totalment voluntària. I reinversió en noves
activitats i en els elements tradicionals i singulars i en la imatgeria festiva.

La divulgació de la història, la cultura, els valors, les tradicions, la memòria popular i la dignitat, del barri de la
Catedral i el Gòtic en particular i de Barcelona en general, entre altres amb el projecte “ 4 ¼ “ - PPrreemmii CCiiuuttaatt ddee
BBaarrcceelloonnaa ddee CCuullttuurraa PPooppuullaarr ii TTrraaddiicciioonnaall 22001177-- .. La festa i les tradicions com elements de cohesió del barri i
de la ciutat i com a símbols d'identitat i d’orgull, de memòria i de sentit de pertinença de veïnes i veïns i, fins i
tot, d'ex veïns, plaçanovines i plaçanovins.

Plaça de les Beates, 2 “La Casa dels Entremesos”
08003 BARCELONA

telèfons:
932683531 - 609336296

fax: 934261215
e-mail

associaciofestesplassanova@gmail.com
web

www.plnova.cat
facebook

/santroc.plnova
twitter

@gegantsplnova
Instagram

@gegantsplnova
etiquetes

#428fmsantroc
youtube

www.youtube.com/channel/UCyHZ8Pdi7aWCS_-EvxyVTvw

“plaçanovines i plaçanovins: per la memòria popular i la dignitat del barri de la Catedral”

mailto:associaciofestesplassanova@gmail.com
http://www.plnova.cat/

