
Les Festes de Sant Roc 
poc abans i poc després 
de la guerra

Tela “canvas” impresa per una cara acabada 
amb beina superior i inferior amb llistons per 
instal·lar a guies existents  

Introducció 300 x 360 cm  (enrotllable)

Fitxa tècnica dels elements de l’exposició

Premi Ciutat de 
Barcelona 2017 
de Cultura 
Popular i Tradicional 
al projecte

El barri 
de la Catedral 
sota les 
bombes

Aquell 30 de gener, diumenge, eren les nou del matí, les bombes 
només van durar un minut. Recordo que tot es va quedar a les 

fosques, se sentien crits i plors per tot arreu; ens ofegàvem. Gent 
que demanava aigua. Tot era ple de pols, de pols de guix de la 

runa de les cases, que se t’enganxava al coll i t’escanyava. Tothom 
demanava aigua, i totes les canonades estaven rebentades […] 

i tot, des de la plaça Nova i el carrer del Bisbe, era ple de runes, 
de morts i de ferits, tot eren xiscles i crits…

Jordi i Neus Montserrat, veïns de la plaça Nova.

Números corporis amb peana
220 cm amplada



Les Festes de Sant Roc 
poc abans i poc després 
de la guerra

14 teles “canvas” impresa per una cara 
acabada amb beina superior i inferior amb 
llistons per instal·lar a guies existents  

Mides: 80 x 280 cm (4 unitats), 318 x 185 cm,
268 x 185 cm (2 unitats), 60 x 185 cm, 71 x 280 cm,
85 x 350 cm, 105 x 350 cm (2 unitats), 
105 x 280 cm, 312 x 185 cm

El barri de la Catedral era el centre 
oficial de la ciutat. Polítics, funcionaris i 
capellans, institucions i organismes, feien 
les seves esperades funcions i també 
vivien les tensions lògiques dels moments 
de canvi. Però el barri era molt més. Des 
de feia sis-cents anys era un poble vital, 
amb veïnes i veïns i molts comerciants, 
que vivia la seva vida corrent i que gaudia 
de moments extraordinaris: la festa.

Les Festes de Sant Roc, el primer terç 
del segle xx, van experimentar una brillant 
segona edat d’or. Sense alterar el seu 
esperit popular de veïnat, d’arreu de 
la ciutat baixava al barri una autèntica 
riuada de gent per viure les festes amb 
intensitat. Malgrat que a partir de 1930 
la celebració era una mica més magra, 
a l’inici de 1936 es preparava, per a l’agost, 
un Sant Roc excepcional.

El barri de 
la Catedral 
i les Festes 
de Sant Roc 
poc abans 
de la guerra

1938

Diverses capelles amb la imatge de Sant Roc hom 
troba instal·lades en distints carrers de Barcelona 
[…]. Entre aquests es distingeix la de la plaça Nova, 
en la qual els devots veïns amb gran constància 
tributen fastuós culte…

Aureli Capmany, folklorista.

És tant l’arrelament del veïnat del barri 
de la Catedral que fins i tot —s’ha dit— 
quan els joves busquen muller no ho fan 
més enllà de la plaça Nova.
Josep Maria Garrut, escriptor i veí de la plaça Nova.

Per Sant Roc la plaça Nova és sumptuosament 
guarnida […] al mig de la plaça hom munta un 
envelat on es fa un concert, a la tarda, i hi ha ball 
a la nit. La festa es completa amb una passada de 
gegants i una representació de titelles a la paret 
del Palau Episcopal. A la nit, engeguen un castell 
de focs d’artifici.

Lluís Almerich, Clovis Eimeric, periodista i escriptor.

Festes de Sant Roc de la Plaça Nova, 1932. F. Martinell, Arxiu de l’AFPN.

Les Festes de Sant Roc a la plaça Nova, 1935. Mossèn Ramon Gimbert Canals. Arxiu de l’AFPN.Festes de Sant Roc, 1934. F. Paris, AHCB.

Fotografia del cartell de les 
Festes de Sant Roc de la Plaça 
Nova i dels carrers de l’entorn, 
1935. Antoni de Paula Rigau, 
Arxiu de l’AFPN.

Programa de les Festes 
de Sant Roc de la Plaça Nova, 
1935. Arxiu de l’AFPN.

Els gegants durant les Festes de Sant Roc, 1935. Brangulí, ANC.

Jocs populars a la plaça Nova, 1935. Pérez de Rozas, AFB.La plaça Nova, el dia de la Festa de Sant Roc, 1930, pintura sobre tela. J. Artigas Basté, MUHBA.

Pas dels gegants pel carrer de la Corríbia, davant de les escales de la seu, 1935. Pérez de Rozas, AFB.

Públic mirant un espectacle de titelles. Festes de Sant Roc de la Plaça Nova, 1932. Sagarra i 
Torrents, AFB.

Portada del Diario 
de Barcelona, 1934. 
Arxiu de l’AFPN.

Portada del diari L’Instant, 
16 d’agost de 1935. Arxiu de l’AFPN.

Fotografia del cartell de les Festes 
de Sant Roc de la Plaça Nova i dels 
carrers de l’entorn, 1934. Antoni de 
Paula Rigau, Arxiu de l’AFPN.

Esborrany del cartell de les Festes 
de Sant Roc de la Plaça Nova i dels 
carrers de l’entorn, 1934. Antoni de 
Paula Rigau, Arxiu de l’AFPN.

Portada del diari L’Instant

Programa de les Festes 

Fotografia del cartell de les 

Aquell any, 1936, el país patia temps 
convulsos i el barri de la Catedral no se 
n’escapava. Tensions i enfrontaments, 
violència desfermada que amb 
l’aixecament militar contra la legalitat 
popular del Govern de la República i de la 
Generalitat ens portaria al desastre. Les 
llambordes apilades ompliren els carrers 
del barri de barricades i la tranquil·la 
quotidianitat del veïnat era violentada. 

Aquell mateix any, malgrat que la Comissió 
de Festes ho tenia tot a punt i que Antoni 
P. Rigau tenia el cartell de la festa gairebé 
acabat, no es va celebrar Sant Roc. Encara 
no feia un mes que havia esclatat la 
Guerra Civil i el barri i tota la ciutat vivien 
amb incertesa els diferents moments 
sagnants que se succeïen. El barri, durant 
tres anys, va patir una nova i tràgica 
epidèmia: la guerra.

El barri 
en temps 
de guerra

1938

Esborrany del cartell 
de les Festes de Sant Roc, 1936. 

Antoni de Paula Rigau, Arxiu de l’AFPN.

L’aspecte de la ciutat continuava essent anormal i 
estrany. Molta gent continuava tancada a casa, i 
pels carrers mig deserts passaven escamots d’homes 
armats i alguns autos corrien sense control ni 
senderi. La majoria de les botigues continuaven 
tancades, però al vespre els cafès obriren.

Carles Pi i Sunyer, alcalde de Barcelona.

«En aquest moment solemne, aprofito 
l’avinentesa per tal de retre càlid homenatge a 
totes les víctimes del feixisme. A treballar, doncs. 
Per Barcelona, per Catalunya, per la llibertat 
i un millorament social, endavant sempre!»  

Hilari Salvadó, alcalde de Barcelona.

[…] ja no s’hi veia res d’aquella exaltació 
del principi, d’aquell juliol travessat de 
multituds vociferants que brandaven fusells 
entre el fum dels incendis. Ara Barcelona 
impressionava, al contrari, pel seu silenci 
indiferent. Es respirava un aire podrit sota 
el silenci, la calma, la tristesa, el fred.  

Incerta glòria, Joan Sales. 

Les dones dels barris barcelonins es 
mobilitzaren i una comissió es va 
concentrar a la plaça de la República en 
la que va ser la primera manifestació per 
reivindicar pa, si bé no seria l’última. 

Ferran Aisa, escriptor.

Recollida de matalassos per als refugiats, novembre de 1936. 
Pérez de Rozas, AFB.

Barricada al carrer 
del Bisbe, maig de 1937. 
Autoria desconeguda, ANC.

Construcció d’un refugi antiaeri a la plaça de Garriga i Bachs, juny de 1938. 
Josep Maria Sagarra i Plana, ANC.

Refugi de guerra número 1 al convent de Sant Felip Neri. Infants de l’escola Antonio Solís 
de Alcalá de Henares, setembre de 1936. Brangulí, ANC.

Barricades als Fets de Maig, maig de 1937. Brangulí, ANC.

Manifestació de dones antifeixistes demanant l’abolició de tots els comitès i controls, 
i cridant «Volem el Govern de la Generalitat», 1937. Brangulí, ANC.

Sortida cap al front d’Osca de la columna de García Oliver, Los Aguiluchos de la Fai, Via Laietana, 
28 d’agost de 1936. Pérez de Rozas, AFB.

Sortida d’una caravana formada per automòbils i camioners que condueixen enginyers i mecànics 
amb maquinària per a reposar als diferents fronts, agost de 1936. Pérez de Rozas, AFB.

Esborrany del cartell 

El diumenge 30 de gener de 1938, a les nou 
del matí, un esquadró d’avions Savoia-
Marchetti SM 79 de l’aviació legionària 
italiana, aliada de l’Exèrcit franquista, 
va bombardejar la ciutat i va afectar 
de manera fatal el barri de la Catedral. 
A les onze i vint del matí, un segon i 
criminal bombardeig va tornar a afligir 
el barri i va atacar fins i tot els serveis 
d’urgència i sanitaris que havien acudit 
a socórrer els ferits.

El bombardeig va castigar dramàticament 
el barri de la Catedral. Es van ensorrar 
o es van malmetre edificis de les places 
Nova i de Sant Felip Neri, dels carrers de 
la Corríbia, del Bou de la Plaça Nova, dels 
Capellans, dels Sagristans, dels Arcs, dels 
Boters, de la Palla, de Montjuïc del Bisbe, 
de Sant Domènec… i més enllà. Aquell 
matí les bombes van deixar dues-centes 
deu persones mortes i més d’un centenar 
de ferides, algunes de les quals van morir 
els dies posteriors. 

Les bombes sobre la ciutat van caure 
de manera atroç durant mesos i els 
bombardeigs indiscriminats no es van 
aturar fins que entraren les tropes 
franquistes el 26 de gener de 1939. Més de 
vint edificis del barri de la Catedral havien 
quedat destruïts o seriosament afectats i 
molts dels veïns i veïnes que van sobreviure 
a les bombes van haver de deixar casa seva 
i van haver de marxar del barri. 

Les 
bombes

1938

No vull infravalorar la severitat 
del càstig que ens cau al damunt, 
però confio que els nostres conciutadans 
seran capaços de resistir tal com ho va fer 
el valent poble de Barcelona.

Winston Churchill, primer ministre del Regne Unit.

[…] els bombardeigs de Barcelona i 
de tots els pobles i ciutats de l’Espanya 
que defensa la República i la seva 
independència són actes tan criminals 
que no tenen pas precedent en la Història. 

Hilari Salvadó, alcalde de Barcelona.

Impactes de les bombes
Del 3 de febrer de 1937 
al 24 de gener de 1939

  Vivíem al carrer dels Sagristans, cantonada amb el 
de Sallent. Tenia deu anys quan van caure les bombes. Aquell 
dia el meu pare i jo érem a Collserola i vam veure com els avions 
bombardejaven la ciutat. «Això cau a casa!», va dir el meu pare. 
Vam tornar corrent al barri; una bomba havia caigut a casa nostra, 
l’havia mig ensorrat. La meva mare i la meva germana eren… 
«més mortes que vives».

Tot era ple de runes, al carrer dels Sagristans, a la plaça Nova. 
Aleshores vam córrer a refugiar-nos a Sant Felip Neri, però en 
aquell moment va esclatar una bomba que va matar quaranta-
dues persones. No sé com vaig sobreviure. Només recordo els 
camillers de la Creu Roja enduent-se nens ferits.

Després d’això, sense casa, vam haver de marxar a viure al carrer 
de Lepant. Vam deixar el barri i amb tot això es va acabar una 
època feliç. 

Joan Planas. Vivia al carrer dels Sagristans amb els pares i una germana.

  Ja eren les nou del vespre tocades 
d’aquell 30 de gener quan el vam veure entrar. 
Estava desmuntat. Una bomba havia destrossat 
la cansaladeria de la plaça Nova, al costat de la 
seva farmàcia, i havia matat tot el clan familiar 
que la regentava. L’impacte havia sembrat el 
carrer de morts i ferits, i la farmàcia, a la plaça 
Nova, es va convertir en un centre de primers 
auxilis mentre arribaven les ambulàncies per 
traslladar-los a l’Hospital Clínic. 

Després, en el bombardeig de Sant Felip Neri 
que va segar la vida de quaranta-dos nens, 
un dels morts era germà d’en Pepe Muñoz, un 
aprenent que tenia el meu tiet Nemesi a la seva 
farmàcia de la plaça Nova, 3. 

La bata tota tacada del tiet evidenciava la 
magnitud de la tragèdia.

Roser Ponsati. Neboda de Nemesi Ponsati, 
farmacèutic de la plaça Nova.

Bombardejant la població civil, són Hitler i Mussolini 
qui imposen a Franco aquests mètodes tan bàrbars, 
és a dir, llurs propis mètodes.

Paul Armengoud, general de l’Exèrcit francès de l’aire.

  Del bombardeig d’aquell diumenge només recordo 
que era ple de sang quan el pare em va trobar sota les runes. Vam 
intentar anar cap a la plaça de Sant Jaume, perquè allà hi havia 
un dispensari, i tot, des de la plaça Nova i el carrer del Bisbe, era 
ple de runes, de morts i de ferits, tot eren xiscles i crits… 

Vam tornar a casa, però ja no s’hi podia viure, i ens vam refugiar 
un temps a la rebotiga d’un comerç de gra de la plaça Nova. 
Vivíem feliços a la plaça Nova, al costat de la Catedral, però allà 
bombardejaven tant i tant… que vam haver de marxar del barri i 
anar a viure pels volts de la plaça d’Espanya.

No vam voler, però, perdre mai el lligam amb el barri, hi tornàvem 
sovint després de la guerra, el meu pare es feia càrrec de la colla 
de nanos que anaven amb els gegants per les Festes de Sant Roc.

Jordi Montserrat. Vivia a la plaça Nova amb els pares, 
l’àvia i quatre germans més.

  En aquella casa de la plaça Nova, 
durant els primers temps de la guerra, estàvem 
bé, estàvem tranquils. Tots els nens i les nenes, 
quan acabava un bombardeig lluny del barri, 
anàvem Via Laietana avall, i allà al port… 
després dels bombardeigs, era una estesa de 
morts… feia feredat veure-ho. Però les bombes 
sempre queien a baix, al port, a la Barceloneta, 
i ens sentíem segurs a la nostra plaça, enmig 
dels carrerons, tan estrets… Però després els 
avions cada cop bombardejaven més amunt, 
més a prop.

Aquell 30 de gener, diumenge, eren les nou 
del matí, només va durar un minut. Recordo 
que tot es va quedar a les fosques, se sentien 
crits i plors per tot arreu, ens ofegàvem. Gent 
que demanava aigua. Tot era ple de pols, de 
pols de guix de la runa de les cases, que se 
t’enganxava al coll i t’escanyava. Tothom 
demanava aigua, i totes les canonades estaven 
rebentades. Allà, a casa meva, que havien 
bombardejat aquell dia a les nou, doncs a les 
onze ja hi tornaven!

La nostra casa no va caure, però totes les que 
l’envoltaven, sí. Van esfondrar-se en un minut, 
de manera que tot era ple de bigues, de mobles 
trencats, de pedres. Sentia el meu germà que 
cridava: «Tinc sang, tinc sang!», i el meu pare 
que no va parar fins que el va trobar, buscant-
lo a les palpentes entre la foscor espessa.

Neus Montserrat. Vivia a la plaça Nova amb els pares, 
l’àvia i quatre germans més.

La placeta de la plaça Nova (embocadura dels carrers del Bou de 
la Plaça Nova i de la Corríbia) durant els anys vint del segle XX. 
Borràs, AFCEC.

Cases del carrer de la Corríbia, números 1-3 i 5, amb la plaça Nova, 
destruïdes en el bombardeig del 30 de gener de 1938. John Langdon Davies, 
Arxiu de l’AFPN.

Enderrocs a la plaça Nova, al carrer de la Corríbia i al carrer del Bou de la Plaça Nova, 1941. Pérez de Rozas, AFB.
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Plànol de Barcelona, 1935. Ajuntament de Barcelona (Seix Barral). 
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

Les xifres de víctimes computades fins a les deu 
de la nit són: morts, 153, entre ells 47 infants; 
ferits, 63 homes i 45 dones. Els punts més 
castigats per aquestes dues agressions han estat 
els carrers afluents a la plaça Nova, Sant Felip 
Neri, Canuda, Duc de la Victòria, Palla i altres 
indrets del Districte I.

Crònica diària de les activitats del president Lluís Companys, 
30 de gener de 1938.

Crònica diària de les activitats del 
president Companys, 30 de gener 
de 1938. Generalitat de Catalunya 
(Segona República), ANC.

Efectes del bombardeig del 30 de gener de 1938 a la plaça Nova i als carrers 
de la Corríbia i del Bou de la Plaça Nova, 1939. Ribera, AFB.



Les Festes de Sant Roc 
poc abans i poc després 
de la guerra

Fotografies aèries dels bombardeigs 
sobre Barcelona de l’Aviazione 
Legionaria delle Baleari, 
del 30 de gener al 18 de març de 1938. 
Arxiu fotogràfic dels bombardeigs durant la Guerra Civil espanyola, 
Biblioteca Josep Benet, CHCC.

La gent es va abocar als refugis quan es van 
produir els primers bombardeigs, refugis que, 
en general, estaven a mig fer, llavors encara. 
Després, a mesura que va anar passant 
el temps, molts es quedaven a casa.  

Estanislau Torres, escriptor.

Bombardeig, 1937-1938. Brangulí, ANC.

Bombardeig, 1937-1938. Brangulí, ANC.

Enderrocs a la plaça Nova, 1942. Pérez de Rozas, AFB. L’església de Sant Felip Neri, destruïda per un bombardeig, 1938. Brangulí, ANC.

Destrosses a l’interior de la catedral de Barcelona com a conseqüència 
d’un bombardeig de l’aviació italiana durant la Guerra Civil, 1938. 
Gabriel Casas i Galobardes, ANC.

Salvament de l’Arxiu Històric de la Ciutat durant la Guerra Civil, agost de 1938. Estorch, AFB.

La plaça Nova ha estat mutilada per l’aviació estrangera 
al servei de Franco, que Kindelán es fa la il·lusió de 
dirigir […]. Els terroristes de l’aire es vanen de llurs 
crims. Pretenen justificar la seva acció pretextant 
necessitats de guerra, objectius de guerra. Objectius 
militars, la plaça Nova o el carrer de la Corríbia?   

Pere Foix, sindicalista.

Bombardeig de la catedral de Barcelona, 
17 de març de 1938. Autoria desconeguda, ACPiS.

Quan vam sortir del refugi no coneixíem la plaça Nova… 
No en quedava res… res. S’havia esfondrat tot, només 
quedaven dues cases velles. Tota la resta era una runa… 
Em va impressionar molt. Això sí, la catedral estava 
intacta. Recordo aquella imatge de destrucció, l’olor 
de pols i de cremat. Va ser espantós.  

Matilde Alcázar, funcionària de la Generalitat el 1938.

Danys causats en un edifici de Via Laietana per un bombardeig, 1938. Autoria desconeguda. ANC.

Enderrocs als carrers de la Corríbia i del Bou de la Plaça Nova, 1941. Brangulí, ANC.

Bombardeig sobre la població civil per part de l’aviació italo-alemanya, 30 de gener de 1938. Autoria desconeguda, AFB.

El darrer hivern va ser el més trist. Se’n duien els nois de 
setze anys. I les parets estaven plenes de cartells i jo, que 
no havia entès aquell cartell que deia que havíem de fer 
tancs, i que amb la senyora Enriqueta ens havia fet riure 
tant, si en quedava un tros per alguna paret, ja no em feia 
riure gens. Hi havia homes molt grans que aprenien de fer 
la guerra pels carrers. Joves i vells, tothom a la guerra, i la 
guerra els xuclava i els donava la mort. Moltes llàgrimes, 
molt mal per dintre i per fora.

La plaça del Diamant, Mercè Rodoreda.

Enderrocs al carrer de la Corríbia, 1941. Brangulí, ANC.

Enderroc d’habitatges del carrer de la Corríbia, 1942. Joan Ramírez Sagarra, AFB.

Reforma del carrer de la Corríbia, 1943. Joan Ramírez Sagarra, AFB.

Després de la guerra, tot aprofitant 
els efectes dels bombardeigs, es van 
demolir les zones afectades del barri. 
L’enderroc de cases durant l’obertura de 
l’avinguda de la Catedral, lentament, va 
fer desaparèixer els carrers de la Corríbia, 
del Bou de la Plaça Nova i de Sallent, i va 
transformar significativament la resta de 
carrers i places. L’enderroc va representar 
la lenta agonia del barri i la diàspora de 
més de mil set-cents veïns i veïnes.

Les Festes de Sant Roc es van reprendre 
a la fi de la guerra, el mateix 1939, 
amb l’esperit de mantenir la tradició 
i la cohesió del barri. La misèria de la 
postguerra, però, quedava clarament 
reflectida en la programació de la festa 
i en la vida trista del veïnat. Aleshores, 
la Comissió de Festes encara no era 
conscient —tal com no ho era gran 
part de la població— de l’abast de la 
victòria feixista i de les seves terribles 
conseqüències. 

El barri de 
la Catedral 
i la Festa 
de Sant Roc
poc després 
de la guerra

1938

En Gracia es «la Mare de Déu d’agost», 
en la Plaza Nueva es «Sant Roc» […] 
porque en nuestras tradiciones hallamos 
la razón de nuestra manera de ser.

Mario Lleget, periodista i escriptor.

Comunico a V. Que este Departamento autoriza la 
audición de sardanas el dia 15 del cte. en la Plaza 
Nueva de esta ciudad. 

Por Dios, España y su Revolución Nacionalsindicalista. 
SALUDO A FRANCO, ARRIBA ESPAÑA. 

José Pardo, Vicesecretaría de Educación Popular de la Falange 
Española Tadicionalista y de las JONS.

Només uns pocs, molt pocs, van prosperar ràpidament: 
les persones afectes al règim. Viure bé enmig d’aquella 
misèria econòmica, cultural, social, humana era un 
pecat […]. Va ser un temps en què tot al teu voltant 
et recordava que eres un vençut, que havies estat al 
bàndol equivocat, i el més trist de tot és que sabíem 
que aquella situació es perllongaria per sempre més.

Matilde Alcázar, exfuncionària de la Generalitat.

Pobre barri de la Catedral. Aquí vaig 
nàixer, treballar i viure setanta-quatre anys. 
Allunyat del barri, em fa l’efecte que visc 
a l’estranger, i és tant l’amor que li guardo 
que no passo un dia sense visitar-lo… 

Francesc Puig i Alfonso, llibreter i veí de la plaça Nova.

De la plaça Nova, però, amb la fúria 
que hi ha avui a fer desaparèixer 
el que havia estat la Barcelona vella, 
ben aviat «no se’n cantarà gall 
ni gallina».

Aureli Capmany, folklorista.

La plaça Nova, 1943. Joan Ramírez Sagarra, AFB.

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

Cucanya i banda de música, durant les festes de Sant Roc de la Plaça Nova, 1941. 
Brangulí, ANC.

Festes de Sant Roc a la plaça Nova, 1943. Pérez de Rozas, AFB.

Cartell de les Festes de Sant Roc de la Plaça Nova i dels carrers de l’entorn, 1939. Antoni de Paula Rigau, original de la col·lecció 
privada Jordi Carulla.

Cartell de les Festes de Sant Roc, 1939. Autoria desconeguda, 
Arxiu de l’AFPN.

Programa de les 
Festes de Sant Roc 
de la Plaça Nova 
i dels carrers de 
l’entorn, 1940. Arxiu 
de l’AFPN.

Portada de 
La Vanguardia, 

17 agost de 1939. 
Arxiu de l’AFPN.

Celebració de la primera Setmana Santa després de la fi de la 
Guerra Civil. Dijous Sant, 6 d’abril de 1939. Carlos Pérez de Rozas, 
AFB.

La Fira de Santa Llúcia a la plaça Nova, sobre els enderrocs de la 
Placeta i dels carrers de la Corríbia i del Bou de la Plaça Nova, 1941. 
Brangulí, ANC.

Jurament de les Fletxes Femenines, Catedral de Barcelona, 
6 d’octubre de 1939. Carlos Pérez de Rozas, AFB.

Actes oficials en record de José Antonio Primo de Rivera, 
19 de novembre de 1939. Pérez de Rozas, AFB.

Processó de Corpus passant per la plaça Nova, 16 de juny de 1949. 
Carlos Pérez de Rozas, AFB.

Altar de Sant Roc per les 
Festes de Sant Roc, agost de 1939. 
Autoria desconeguda, Arxiu de l’AFPN.

Plaça Nova, expectació de veïns per l’enderrocament d’una casa pròxima, 1941. 
Pere Català Roca i Pere Català Pic, ANC.

Diario de Barcelona, 17 d’agost 
de 1941. Arxiu de l’AFPN.

Altar de Sant Roc per les 

Programa de les 

Portada de 
, 

17 agost de 1939. 
Arxiu de l’AFPN.

Esborrany del cartell 
de les Festes de 
Sant Roc de la Plaça 
Nova i dels carrers de 
l’entorn, 1939. Antoni 
de Paula Rigau, Arxiu 
de l’AFPN.



Les Festes de Sant Roc 
poc abans i poc després 
de la guerra

Vinil moble televisió 86 x 68 cm 
i vinil terra 80 x 35 cm

Quan sentia un xiulet, corria. 
Quan sentia una explosió, corria. 
Sempre, sempre corria…



Les Festes de Sant Roc 
poc abans i poc després 
de la guerra

Plaça Nova
Acosta Calvillo, Joaquim, 9 anys
Alonso Garcia, Joan, 42 anys
Ayala Cercós, Antoni
Bernat Caballé, Baptista, 52 anys
Bernal Santa, Joana, 36 anys
Botella Bernal, Josepa, 6 anys
Botella Bernal, Maria, 10 anys
Botella Bernal, Socors, mesos 
Botella Pons, Pere Antoni, 71 anys
Castellano Palenciano, Manuela, 
56 anys
Cuchet Pont, Consol, 46 anys
Finet Ambròs, Mercè, 50 anys
Font Finet, Magdalena, 20 anys
Galindo Ferro, Antònia, 82 anys
Gili Castany, Felisa
Jordi  Pagès, Nadala
Lozano Leiva, Josefa, 76 anys
López del Rincón, Guillermina
Major Cuchet, Salvador, 16 anys
Marchan, Josepa
Mendoza Urbano, Carme, 16 anys
Mendoza Urbano, Dolors, 22 anys
Mendoza Urbano, Roser, 19 anys
Morales Martínez, Josep, 46 anys
Nebrera Pérze, Tomás, 29 anys
Noguera Rovira, Joan 62 anys
Noguera Tuset, Carme, 57 anys
Pérez Bayo, Emília, 60
Pons Viver, Cecília, 62 anys
Reyes Mendoza, Enric, 5 anys
Ricart Serra, Joan, 17 anys
Romagosa Cuadra, Rita, 55 anys
Rubio Piña, Francesc
Sancho, Gaudenci (membre de la 
Comissió de Festes de Sant Roc)
Sota Garcia, Climent
Sota Garcia, Maria
Torner, Eulàlia, 51 anys
Tristany Casanovas, Ricard
Urbano Quesada, Maria, 55 anys
Nena 1 sense identifi car
Nena 2 sense identifi car
Nena 3 sense identifi car
Nen 1 sense identifi car
Nen 2 sense identifi car
Nen 3 sense identifi car
Dona 1 sense identifi car
Dona 2 sense identifi car
Dona 3 sense identifi car
Dona 4 sense identifi car
Dona 5 sense identifi car
Dona 6 sense identifi car
Home 1 sense identifi car
Home 2 sense identifi car
Home 3 sense identifi car
Home 4 sense identifi car
Home 5 sense identifi car
Home 6 sense identifi car
Home 7 sense identifi car
Home 8 sense identifi car
Home 9 sense identifi car
Restes de vuit cossos sense 
identifi car 

C. de la Corríbia
Ferro Andreu, Vicenç 44 anys
Gota Alastrue, Climent, 53 anys
Rubio Millet, Francesca
Home sense identifi car

C. dels Capellans
Benabarre Domingo, Pilar, 46 anys
Carné Piqué, Eulàlia, 60 anys
Garcés  Alfuente, Carme
Garcia Ordovas, Jesús
Dona 1 sense identifi car
Dona 2 sense identifi car
Home sense identifi car

C. de la Palla 
(Sant Felip Neri i 
refugi)
Aldamuz, Josep Maria
Benabarre Torres, Pilar, 15 anys
Bayo Dencàs, Josepa, 49 anys
Carralera Ramentol, Jaume, 10 anys
Cedà Barceló, Josep 11 anys
Coletas Brillas, Antonio, 10 anys
Domingo Andreu, Cristòfol, 14 anys
Duarte Serrano, Clotilde, 73 anys
Duran Adan, Josep, 14 anys
Espígol Carol, Josep, 11 anys
Fernández Álvarez, Alicia, 6 anys
Fernández Soane, Josep Antoni 
Garcia Alvárez, Teresa, 18 anys
García Lea, Antonio, 12 anys
Mariaglan Giménez, Mario, 15 anys
Martín Torres, José, 6 anys
Mateo Rosell, Joan
Molina Sánchez, José, 6 anys
Moreno Martínez, Miguel, 12 anys
Ocón Ruiz, Joaquima, 31 anys
Pasqual Torra, Josep, 12 anys
Pasqual Torra, Pere 12 anys 
Ruiz Ruiz, Aniana, 31 anys
Sánchez Hortalà, Josep, 10 anys
Sánchez Rius, Xavier, 11 anys
Serrano Aguirre, Vicente, 10 anys
Vidal Cataluña, Jesús, 8 anys
Vidal Cataluña, Josep, 12 anys
Vidal Cataluña, Manuel, 2 anys
Yaño García, Lucía, 18 anys
Nen 1 sense identifi car
Nen 2 sense identifi car
Nen 3 sense identifi car
Nen 4 sense identifi car
Nen 5 sense identifi car
Nen 6 sense identifi car
Nen 7 sense identifi car
Nen 8 sense identifi car
Nen 9 sense identifi car
Nen 10 sense identifi car
Dona 1 sense identifi car
Dona 2 sense identifi car
Home 1 sense identifi car
Home 2 sense identifi car

Pl. de Sant Felip Neri
Admella Duarte, Maria Glòria, 33 anys
Alcaraz Martínez, Indalecio, 10 anys
Alvaro, Juan
Anta Losada, Castor, 15 anys
Augusto Quevedo, Eduardo 10 anys
Coloma Salvadó, Blas, 10 anys
Castejón Martínez, Manuel, 9 anys
Comas, Joan
Domingo, Florenci
Domingo Andreu, Jaume, 5 anys
Escaledo Blasco, Felix, 13 anys
González León, Manuel, 11 anys
Gutiérrez Calpe, José, 11 anys
Gutiérrez Calpe Manuel, 7 anys
López Sánchez, Antonio, 9 anys
Maristany, Antoni
Monnier Meléndez, Claudio, 14 anys
Nirola Domingo, Gabriel 11 anys
Ramírez Pons, Joaquim, 15 anys
Ramírez Pons, Joan Antoni, 15 anys
Reyes Mendoza, Fernando, 9 anys
Rojas, Josep
Rubio Gozález, Manuel, 10 anys
Sagué Sebastián, Santiago, 28 anys
Salles Blasco, Francesc, 10 anys
Salles Blasco, Salvador, 12 anys
Sánchez Hortolà, Ferran, 8 anys
Nen 1 sense identifi car
Nen 2 sense identifi car
Nen 3 sense identifi car
Nen 4 sense identifi car
Nen 5 sense identifi car
Nen 6 sense identifi car
Nen 7 sense identifi car
Nen 8 sense identifi car
Nen 9 sense identifi car
Dona sense identifi car
Home sense identifi car

C. de Sant Felip Neri
Font Finet, Mercè, 20 anys
Restes sense identifi car

C. de Sant Honorat
Diéguez Ramí, Antònia
Muñoz Amigó, Josep, 49 anys

C. de Sant Domènec 
del Call
Arqué Cabot, Josep, 41 anys
Garcia Mateo, Benet, 56 anys 
García Vicioso, Amparo, 21 anys
Pérez Lozano, Ángela, 45 anys
Prieto Miranda, Dolores, 24 anys
Prieto Miranda, Joaquin, 16 anys
Prieto Miranda, Sarturnina, 21
Prieto Miranda, Vicenta, 19 anys
Rius Bernal, Francesca 14 anys
Serra Urgellés, Roser
Nen 1 sense identifi car
Nen 2 sense identifi car
Home sense identifi car

C. de l’Arc de Sant 
Ramon del Call
Aguilar Pérez, Amparo, 18 anys
Aguilar Pérez, Francisca, 20 anys
Bertran Querol, Joan 
Bosch Heras, Rafael, 61 anys
Bové Claver, Jordi,  3 anys
Bové Claver, Carme,  9 anys
Bové Grau, Pau, 37 anys
Carbonell  Marí, Francesc
Claver Jal, Vicenta, 32 anys
Jordi Pagès, Bonaventura, 24 anys
González, Damaso
Necell Cierco, Ramon
Ramoneda Galobart, Esteve, 50 anys
Sabater Gardeñas, Francesc, 53 anys
Dona sense identifi car

C. del Call
Fernández Fernández, Emerenciana
Ferrer Molino, Petra, 46 anys
Garcia Domingo, Eugeni, 37 anys
Rodríguez Olivares, Fidel
Sánchez Arrontes, Carme 
Nen sense identifi car

Pl. de la República 
(Pl. de Sant Jaume)
Boadas Diéguez, Joan, 27 anys
Hernández Ibas, Joana, 37 anys
Huertas Cuesta, América, 23 anys
Mestre Rovira, Francesc
Nen sense identifi car
Dona sense identifi car

C. de Petritxol
Abril Puerta, Antoni, 13 anys
González Castaño, Miquel
Home sense identifi car

C. dels Banys Nous
Sala, Zacaries
Solano Lanau, Josep, 14 anys 
Nen 1 sense identifi car
Nen 2 sense identifi car
Nen 3 sense identifi car
Nen 4 sense identifi car
Nen 5 sense identifi car
Restes d’un nen
Dona sense identifi car

C. del Duc 
de la Victòria
Del Cerro Galán, Carmen, 21 anys
Giralt Casadesús, Pilar, 56 anys
Gironès Sugrañes, Ramona, 31 anys

C. de Santa Anna
Bellido Noé, Pere, 34 anys
Grau Fortuny, Rafael
Nen sense identifi car
Dona sense identifi car

Hospital Clínic 
(ferits evacuats del barri i 
morts a l’Hospital Clínic)
Artés Canton, Nicolau, 61 anys
Brugulada Valls, Maria
Castelló Estrada, Montserrat
Clerch Ribas,  Mercè 
Clotet Pujol, Núria, 10 anys
Cortés Castellanos, Rafael Donoso, 
56 anys
Cullell Buxeda, Josep, 48 anys
Díaz Díaz, Isabel, 36 anys
Gatell Viñoli, Lluís, 66 anys
Gómez Cortés, Avelino, 13 anys
Guilla Carrera, Joaquima, 43 anys
Hernández Albadalejos, Concepció
Marina, Manuela Laura
Martínez Giménez, Ángel, 59 anys
Martínez Sans, Gertrudis
Masip Baguer, Teodor, 58 anys
Miquel Riba, Ramon
Pastor Juan, Manuel, 53 anys
Rovira Colomer, Joan, 50 anys
Soler Aguiló, Agustí, 50 anys
Sugrañes Reverter, Jacinta, 55 anys
Viladons Casadejust, Maria, 20 anys
Villanueva Bartolín, Caterina, 72 anys
Dona 1 sense identifi car
Dona 2 sense identifi car

...I les bombes 
seguiren caient i 
matant innocents 
aquell febrer, 
i no s’aturaren fins 
gener de 1939

IN MEMORIAM 

*Si coneixeu alguna víctima 
que no apareix al llistat o que 
no va ser identifi cada, agrairem 
ens faciliteu el seu nom.

Morts per 
les bombes 
al barri de 
la Catedral

1938

En el bombardeig del 30 de gener 
de 1938 i els dies posteriors 
a causa de les ferides rebudes

Hi ha dos tipus d’oblits. Un és legítim, individual, personal, sovint necessari per tirar 
endavant. Es l’oblit que imposa la supervivència, la necessitat de continuar, de seguir 
existint, de no baixar del tren de la vida. L’oblit dels moments més dolorosos.

L’altre és il·legítim, és un oblit forçat, imposat pels governs. L’oblit decretat, ordenat, 
forçat. Pretén esborrar un passat que no s’ha de recordar ni difondre i que, per tant, 
cal esborrar de la memòria.

 «El llegat subterrani.  Els refugis antiaeris de la guerra civil», Judit Pujadó

Memorial
La composició mostra la part 
desapareguda de la plaça Nova, la 
placeta, just els edificis que donaven 
a l’embocadura dels carrers de la 
Corríbia i del Bou de la plaça Nova, 
edificis afectats pel bombardeig del 
30 de gener de 1938, edificis i carrers 
avui desapareguts sota l’avinguda de la 
Catedral. Totes les persones que surten 
a la imatge són d’esquena, com marxant, 
marxant però sense acabar de marxar... 
esperits errants d’un barri perdut.  

Aquesta exposició és un homenatge 
als plaçanovins i les plaçanovines, 
barcelonines i barcelonins, i a totes 
aquelles persones que el nostre barri 
acollia en aquelles dates terribles, poble 
innocent castigat sota les bombes; 
morts, ferits, expropiats amb la vida 
destrossada. 

L’esperit plaçanoví però és manté ferm 
i la memòria per tots ells i elles no 
s’extingirà mai.

Lona 50 x 380 cm, vinil a vidre
plafó d’imatge 300 x 250 cm



Les Festes de Sant Roc 
poc abans i poc després 
de la guerra

1 roller automuntable 
amb els crèdits de l’exposició 

50 x 200 cm muntat  (roller plegat: mida 
embalatge 58x13x13 cm)
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Quan sentia un xiulet, corria. Quan sentia 
una explosió, corria. Sempre, sempre corria…
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