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

Festes de Santa Eulàlia:
Del dissabte 3 al dissabte 10: Participació en la Mostra de gegantets dels barris de la ciutat
al Pati Manning amb els gegants infantils Pippo i Gal·la.
Divendres 9. Participació en els Protocols de l’Àliga amb l’Àliga de la Ciutat fent Ball de l’Àliga
i la Marxa d’entrada de l’Àliga a Santa Maria del Mar.
Dissabte 10. Participació en la Ballada i Cercavila de Gegantets dels barris de la ciutat ambels
gegants infantils Pippo i Gal·la i els grallers La Pessigolla i amb portadors per la Gegantona
Laia.

GENER
Divendres 5. Participació en l’arribada i visita dels Reis d’Orient a l’Hospital matern-infantil de
Sant Joan de Déu amb diferents membres de l’entitat com a patges reials.
Dissabte 13. Participació en la Cercavila d’Inici de Festa Major del barri de Sant Antoni” amb els
grallers La Pessigolla de la plaça Nova.
Dissabte 13. Participació en la Seguici de les Basíliques de la Barcelona Antiga amb els grallers
La Pessigolla de la plaça Nova.
Dissabte 13. Participació en els Tres Tombs Infernals a Sant Andreu del Palomar amb la Víbria
de Barcelona (vella) i l’Arpella del Barri Gòtic.
Dijous 18. Organització de la xerrada tertúlia «Festes amb animals o festes per a animals», amb
la Federació dels Tres Tombs de Sant Antoni de Barcelona, a la Sala d’Actes de La Casa dels
Entremesos.

Dissabte 10. Participació en el Correfoc de Santa Eulàlia amb els Diables del Barri Gòtic, la
Víbria de Barcelona (vella) i els tabalers Percúdium.
Diumenge 11. Participació en la Matinades de grallers amb els grallers La Pessigolla de la
plaça Nova.
Diumenge 1. Participació al Seguici de Santa Eulàlia - XXXVI Trobada de Gegants de Ciutat
Vella amb l’Àliga de la Ciutat, la Vibria de Barcelona (nova), els gegants infantils Pippo i Gal·la,
l’Àliga petita, el nan Cu-cut, els gegants nous Roc i Laia, els grallers La Pessigolla, portadors
per la Gegantona Laia i el 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 11. Participació en la Trobada de Mulasses dels 450 anys de la Mulassa de
Barcelona amb els grallers La Pessigolla de la plaça Nova.
Diumenge 11 i dilluns 12. Participació a l’exposició «Laies» al Palau de la Virreina amb la
geganta nova Laia i la geganta infantil Gal·la.

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

Dilluns 12. Participació en la Col·locació del Penó de Santa Eulàlia i la Balladeta de la Laia
amb portadors per la Gegantona Laia i el Penó de Santa Eulàlia.

Del 30 de novembre al 18 de febrer, 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.

Dilluns 12. Participació en la Passejada de les Laies amb la geganta infantil Gal·la, la geganta
nova Laia, els grallers La Pessigolla, portadors per la Gegantona Laia i per la geganta Borda
de la Casa de Caritat o del Corpus i el Penó de Santa Eulàlia.

Al llarg del mes. Participació en la Campanya de recollida de joguines de La Casa dels
Entremesos «Amb la Campanya sigues bèstia... i porta força joguines» amb la Víbria
de Barcelona. Una reunió de Junta. Cinc reunions de colles. Una reunió de la Comissió
organitzadora de les 428 Festes de Sant Roc. Dues sessions de treball de la Comissió de
l’exposició «Perquè avui és Santa Llúcia... Pels volts de la Plaça Nova...». Cinc assajos dels
grallers La Pessigolla. Quatre assajos dels tabalers Percúdium. 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
Distinció amb el Premi Ciutat de Barcelona 2017 de Cultura Popular i Tradicional pel
projecte “4 ¼”.
Dijous 8. Participació en l’Arribo del Rei Carnestoltes, Sarau i Batalla Campal de la Taronjada del
Carnaval de Barcelona 2018, amb portadors per als Gegants vells de la Casa de Caritat o del
Carnaval de Barcelona.
Dissabte 10. Participació en la Rua de Carnaval de Pont de Vilomara amb els Grallers La
Pessigolla.

Dijous 15. Realització d’una visita guiada a les exposicions permanents i temporals de la Casa
dels Entremesos per a 18 alumnes de l’Escola La Pau de Barcelona a càrrec dos monitors de
l’Associació de Festes de la Plaça Nova.
Dijous 15. Participació en 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.
Dijous 15. Rebuda del Premi Ciutat de Barcelona 2017 de Cultura Popular i Tradicional pel
nostre projecte “4 ¼” pel nostre president i pels membres de la secció de Projectes, Arxiu i
Recerca, en el Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona.
Divendres 16. Realització de dos tallers de Diables de La Casa dels Entremesos per a 50
alumnes de l’Escola el Solell de la Palma de Cervelló a càrrec quatre monitors de l’Associació de
Festes de la Plaça Nova..
Dissabte 17. Participació en la Ludoteca de La Casa dels Entremesos «Fes de geganteri balla
amb els petits gegants Pippo i Gal·lade la plaça Nova», amb la participació de cinc monitors de
l’entitat, els gegants infantils Pippo i Gal·la i l’Àliga petita, amb la participació de 15 nenes i nens.
Al llarg del mes. Tres sessions d’atenció als mitjans de comunicació. Una reunió de Junta.
Quatre reunions de colles. Dues reunions de la Comissió organitzadora de les 429 Festes de
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Sant Roc. Dues 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. Dos 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.

MARÇ
Divendres 2. Realització d’una visita guiada a les exposicions permanents i temporals de la
Casa dels Entremesos per a 27 alumnes de l’Escola Mercè Rodoreda de Badalona a càrrec d’un
monitor de l’Associació de Festes de la Plaça Nova.
Dimarts 6. Realització d’un taller de gegants i visita guiada a les exposicions permanents i
temporals de la Casa dels Entremesos per a 50 alumnes de l’Escola Espai 3 de Sant Joan Despí
amb tres monitors de la nostra entitat.
Dimecres 7. Participació en la gravació de l’audiovisual de Miguel Ángel Blanca Pachón com a
part del muntatge «Les extincions» del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona CCCB
amb l’assaig i les danses de l’Àliga de la Ciutat.
Dissabte 10. Participació en la IV Trobada de Gegants del Poble, en el marc de la Festa de la
Calçotada del Poble Espanyol, Jornada de gastronomia i cultura popular, amb els gegants nous
Roc i Laia, el nan Cu-cut i els grallers La Pessigolla2 de la plaça Nova.
Dijous 15. Realització d’un taller de gegants i visita guiada a les exposicions permanents i
temporals de la Casa dels Entremesos per a 22 alumnes de l’Escola Els Costarets de Sant Pere
Ribes a càrrec dos monitors de l’Associació de Festes de la Plaça Nova.
Diumenge 18. Participació en el «Bestieses. Els convidats de la Mulassa i el Lleó» de les Festes
de Sant Josep Oriol del barri del Pi amb l’Àliga de la Ciutat i els grallers La Pessigolla, realitzant la
Marxa de l’Àliga i el Ball de l’Àliga en l’interior de la Basílica del Pi.
Dimecres 21. Assemblea General Ordinària de l’associació amb l’aprovació de la Memòria
2017, Balanç 2017, Projecte 2018 i Pressupost 2018; tanmateix l’Assemblea aprova la baixa
voluntària d’una de les vocals de les colles infantils -Cèlia Bartolomé- i la incorporació d’un nou
vocal de comunicació, imatge i xarxes socials -Àlex Aymerich- que se suma als dos vocals ja
existents.
Dijous 22. Realització d’una visita guiada a les exposicions permanents i temporals de la Casa
dels Entremesos per a 25 alumnes de l’Escola Mare de Déu de la Mercè de Sant Feliu de
Llobregat a càrrec d’un monitor de l’Associació de Festes de la Plaça Nova.

ABRIL
Dijous 12. Organització de l’acte de presentació del llibre«Bestiari», tercer volum de la col·lecció
Grups festius de Barcelona de El Cep i la Nansa Edicions, amb text de Xavier Cordomí i il·lustracions
de Juanol0, a la Sala d’Actes de La Casa dels Entremesos, amb l’assistència de 62 persones
Dijous 19. Inauguració de l’exposició «La Festa Viscuda. Sant Roc, 1884-1983», en el marc del
projecte «4 ¼», i celebració del Premi Ciutat de Barcelona 2017 de Cultura Popular i Tradicional
atorgat a l’Associació de Festes de la Plaça Nova pel seu projecte «4 ¼», a la Sala de Ball de La
Casa dels Entremesos amb l’assistència de 57 persones.
Divendres 20. Participació en un reportatge de Betevé, Noticies 73, sobre l’exposició «La Festa
Viscuda. Sant Roc, 1884-1983», a La Casa dels Entremesos.
Dissabte 21. Participació en la Ludoteca de la Casa «Baixem a l’Infern!» realitzant un Taller infantil
de Diables del Barri Gòtic amb tres monitors de la nostra associació i amb l’assistència de 7
nenes i nens.
Dilluns 23. Participació a l’estand de El Cep i la Nansa Edicions per la signatura de llibres «Bestiari»,
en motiu de la Diada de Sant Jordi, amb el nan Cu-cut de la Plaça Nova i la Víbria de Barcelona.
Al llarg del mes: Dues reunions de Junta. Quatre reunions de colles. Dues reunions de la
Comissió organitzadora de les «429 Festes de Sant Roc». Dues reunions de la Comissió de la
celebració dels «25 anys de la Víbria de Barcelona». Dues sessions de treball de la Comissió de
l’exposició «Perquè avui és Santa Llúcia... Pels volts de la Plaça Nova...». Nou sessions de treball
de la Comissió de l’exposició «La Festa Viscuda. Sant Roc,1884-1983». Quatre assajos dels
grallers La Pessigolla. Quatre 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
Dissabte 5. Participació en la XIa Trobada Biennal de Gegants de Gràcia amb els gegants Nous,
Roc i Laia, el nan Cu-cut, gegants infantils Pippo i Gal·la, àliga petita i els grallers la Pessigolla de
la plaça Nova.
Dissabte 26. Participació fent l’animació en les arribades de Bellver de Cerdanya i de Puigcerdà
de l’Ultra Cerdanya 2018 –Curses de Muntanya- amb els tabalers Percúdium.
Diumenge 27. Participació fent l’animació a les arribades d’Alp de l’Ultra Cerdanya 2018 –
Curses de Muntanya- amb els tabalers Percúdium.

Dissabte 24. Participació a la Passejada dels Oriols de les Festes de Sant Josep Oriol del barri
del Pi amb el gegant nou Roc, el nan Cu-cut, el gegant infantil Pippo i els grallers La Pessigolla
de la plaça Nova -acte suspès per pluja-.

Diumenge 27. Participació en la XXVII Trobada de Gegants de la Barceloneta amb els gegants
Nous, Roc i Laia, el nan Cu-cut, gegants infantils Pippo i Gal·la, àliga petita i els grallers la
Pessigolla de la plaça Nova .

Diumenge 25. Participació en la XXIV Trobada de Gegants Capgrossos, Bestiari i Balls
Tradicionals de les Festes de Sant Josep Oriol del barri del Pi amb els gegants nous Roc i Laia, el
nan Cu-cut, els gegants infantils Pippo i Gal·la, l’Àliga petita i els grallers La Pessigolla de la plaça
Nova.

Diumenge 27. Participació en el Matsuri VI Festival Tradicional Japonès, al Moll de la Fusta, amb
els gegants Nous, Roc i Laia i el nan Cu-cut.

Al llarg del mes: Assemblea General Ordinària de l’Associació. Dues reunions de Junta. Quatre
reunions de colles. Dues reunions de la Comissió organitzadora de les 429 Festes de Sant Roc.
Tres reunions de la Comissió de la celebració dels “25 anys de la Víbria de Barcelona”. Set
sessions de treball de la Comissió de l’exposició “La Festa Viscuda, Sant Roc 1884 - 1983”.
Quatre assajos dels grallers La Pessigolla. Quatre assajos dels tabalers Percúdium. Dos 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.
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Dimecres 30. Participació l’exposició del Seguici Popular de Barcelona de Corpus, al vestíbul de
l’Ajuntament de Barcelona, amb l’Àliga de la Ciutat i la Víbria de Barcelona.
Al llarg del mes: Una reunió de Junta. Quatre reunions de colles. Dues reunions de la Comissió
organitzadora de les «429 Festes de Sant Roc». Dues reunions de la Comissió de la celebració
dels «25 anys de la Víbria de Barcelona». Dues sessions de treball de la Comissió de l’exposició
«La Festa Viscuda. Sant Roc,1884-1983». Quatre assajos dels grallers La Pessigolla. Quatre
assajos dels tabalers Percúdium. Un assaig de balls de gegants. Un assaig de 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.
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JUNY
De dijous 31 de maig a diumenge 3, Participació en l’exposició del Seguici Popular al vestíbul
l’Ajuntament de Barcelona per la Festivitat de Corpus amb l’Àliga de la Ciutat i la Víbria de
Barcelona (nova).
De divendres 1 a diumenge 3, Participació en el Dia de l’Associacionisme Cultural Català
DASC amb portes obertes a l’exposició «La Festa Viscuda. Sant Roc,1884-1983».
Dissabte 2. Participació en el Correfoc del barri de Cerdanyola de Mataró, organitzat pels
Diables Atabalats, ambels Diables del Barri Gòtic i els tabalers Percúdium.
Diumenge 3. Participació en la Processó de Corpus amb l’Àliga de la Ciutat, la Víbria de
Barcelona, els Gegants Centenaris o vells de Sant Roc de la Plaça Nova -Roc i Laieta, el nan Cucut i els grallers la Pessigolla de la plaça Nova.
Divendres 15. Participació en el final del projecte «el Cu-cut» del curs de P4 de l’Escola IPSE de
Barcelona amb el nan Cu-cut.
Dijous 21. Organització de l’acte de presentació del llibre «Gegants i Capgrossos 1», quart
volum de la col·lecció Grups festius de Barcelona de El Cep i la Nansa Edicions, amb text de
Xavier Cordomí i il·lustracions de Juanol0, a la Sala d’Actes de La Casa dels Entremesos, amb
l’assistència de 36 persones
Dissabte 23. Participació en la Rebuda de la Flama del Canigó, a la plaça de Sant Jaume, amb
l’Àliga de la Ciutat, i fent el Ball de l’Àliga.
Dissabte 23. Participació en l’acte de repartiment dels Focs de Sant Joan (Rebuda de la Flama
del Canigó) amb sis Diables del Barri Gòtic llençant pirotècnia des del terrat de l’Ajuntament de
Barcelona.
Del Divendres 27 de juny a diumenge 8 de juliol. Participació en diferents activitats i
cercaviles del Smithsonian Folklife Festival (Amazing Catalonia!) a Washington DC (EE.UU.) amb
l’Àrpella del Barri Gòtic.
Dissabte 30. Participació a la Trobada de Gegants del Casc Antic amb els gegants Nous, Roc i
Laia, el nan Cu-cut, els gegants infantils Pippo i Gal·la, l’Àliga Petita i l’acompanyament musical
dels grallers la Gartallers.
Al llarg del mes: Una reunió de Junta. Quatre reunions de colles. Quatre reunions de la
Comissió organitzadora de les «429 Festes de Sant Roc». Quatre reunions de la Comissió de la
celebració dels «25 anys de la Víbria de Barcelona». Dues sessions de treball de la Comissió de
l’exposició «La Festa Viscuda. Sant Roc,1884-1983». Quatre assajos dels grallers La Pessigolla.
Quatre assajos dels tabalers Percúdium. Un assaig de balls de gegants. Un assaig de 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.

JULIOL
Del Divendres 27 de juny a diumenge 8 de juliol. Participació en diferents activitats,
cercaviles i correfocs del Smithsonian Folklife Festival (Amazing Catalonia!) a Washington DC (EE.
UU.) amb l’Àrpella del Barri Gòtic.
Dimecres 4. Realització d’un Taller de Diables de La Casa dels Entremesos per a vint-i-cinc
nens i nenes del casal Xino Xano Associació de Lleure a càrrec dos monitors de l’Associació de
Festes de la Plaça Nova.

Dissabte 14. Realització d’una Visita Guiada a les exposicions permanents d’imatgeria festiva i
exposicions temporals de La Casa dels Entremesos per a quinze usuaris adults amb discapacitat
intel·lectual del Centre Residencial Albatros -Fundació per l’Educació i la Salut mental ESMEN- a
càrrec dos monitors de l’Associació de Festes de la Plaça Nova.
Dissabte 14 i diumenge 15. Participació en la Trobada de Gegants d’Horta de Sant Joan (la
Terra Alta) i estada de la colla, amb els gegants Nous -Roc i Laia, el nan Cu-cut, els gegants
infantils Pippo i Gal·la, l’Àliga petita i els grallers la Pessigolla de la plaça Nova .
Dimarts 17. 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 quinze estudiants d’arquitectura A&M de Texas (EE.UU.) en col·laboració amb Barcelona
Architecture Center SL. a càrrec d’un monitor de la nostra entitat.
Dissabte 21. Participació en el 40è Aniversari del Drac Tigre de La Geltrú, a Vilanova i La Geltrú,
amb la Víbria de Barcelona (vella) i els tabalers Percúdium.
Dimarts 24. Realització d’un Taller de Gegants de La Casa dels Entremesos per a vint nens i
nenes del Casal d’estiu dels Lluïsos de Gràcia a càrrec dos monitors de l’Associació de Festes
de la Plaça Nova.
Dimecres 25. Realització d’un Taller de Gegants de La Casa dels Entremesos per a vint nens i
nenes del Casal d’estiu dels Lluïsos de Gràcia a càrrec dos monitors de l’Associació de Festes
de la Plaça Nova.
Fins el dimecres 15 d’agost. Exposició: «La Festa Viscuda. Sant Roc,1884-1983», a la Sala de
ball de La Casa dels Entremesos.
De dimarts 31 de juliol a dimecres 15 d’agost. Exposició: «4 ¼. 425 anys de les Festes de
Sant Roc de Barcelona. De vot de ciutat a festa popular a la plaça Nova», a la Sala d’actes de La
Casa dels Entremesos.
Al llarg del mes: Una reunió de Junta. Quatre reunions de colles. Quatre reunions de la
Comissió organitzadora de les «429 Festes de Sant Roc». Quatre reunions de la Comissió de
la celebració dels «25 anys de la Víbria de Barcelona». Una sessió de treball de la Comissió
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». Quatre assajos de balls de gegants. Quatre assajos de balls de
gegants infantils. Quatre assajos de balls de l’Àliga de la Ciutat. Quatre assajos dels grallers
La Pessigolla. Cinc 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.

AGOST
Organització, difusió, producció i realització de les
429es Festes de Sant Roc de Barcelona a la plaça Nova
amb les activitats següents:
Del dissabte 11 al dissabte 18, al Verger del Museu Frederic Marès:
Exposició: «Víbries Catalanes: 25 anys de la Víbria de Barcelona»
Fins dimecres 15, a La Casa dels Entremesos: Exposició: «La Festa Viscuda. Sant Roc,
1884-1983» i exposició: «4 ¼. 425 Anys de les Festes de Sant Roc de Barcelona»

Dimecres 11. Participació a l’acte inaugural del 42è Congrés Internacional de Pueri Cantores
amb l’Àliga de la Ciutat i els grallers La Pessigolla de la plaça Nova.
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A la Plaça Nova

Exposició «Víbries Catalanes. 25 anys de la recuperació de la Víbria de Barcelona» al Verger del
Museu Frederic Marès.

Dimarts 14 d’agost:
Fira d’artesania, Cercavila inaugural «En Cu-cut dalt del ruc», Hissada de la Bandera Heràldica
de Sant Roc Josep Ma Trullén Thomas. Parlaments d’inici de Festa. Ballada de Sardanes,
Cobla Ciutat de Granollers. Cucanya de la Plaça Nova.Ball amb Cocodrilo Club.

Exposició «La Festa Viscuda. Sant Roc,1884-1983» a la Sala de ball de La Casa dels Entremesos.

Dimecres 15 d’agost:
Fira d’artesania, XXXVII Trobada de Gegants, Xocolatada Popular. Esbart Català de Dansaires i
Cobla Ciutat de Cornellà.

Al llarg del mes: Dues reunions de Junta. Dues reunions de colles. Dues reunions de la
Comissió organitzadora de les «429 Festes de Sant Roc». Dues sessions de treball de la
Comissió de la celebració dels «25 anys de la recuperació de la Víbria de Barcelona». Una
sessió de treball de la Comissió 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». Una sessió de treball de la Comissió
de l’exposició «La Festa Viscuda. Sant Roc,1884-1983». Dos assajos de balls de gegants. Dos
assajos de balls de gegants infantils. Dos assajos de balls de l’Àliga de la Ciutat. Dos assajos
dels grallers La Pessigolla. Dos 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.

Dijous 16 d’agost Diada de Sant Roc:
Gran Traca despertada. Seguici Tradicional de Sant Roc, Fira d’artesania. 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. Balls dels elements festius del Seguici en el pati del Palau Episcopal.
Col·locació de la Bandera Verda de la Comissió al Palau Episcopal. Ofrena floral a Sant Roc de
la Plaça Nova. Ball dels Gegants Centenaris de la Plaça Nova. Balls dels elements festius del
Seguicia la plaça Nova. Porró Llarg de la Plaça Nova. Tres Sardanes, Cobla Ciutat de Cornellà.
Cucanya de la Plaça Nova. Festival infantil amb mag Xarrim Xarrim, Putxinel·lis amb la Cia.
Sebastià Vergés: «En Cu-cut sense por», llançament del globus del Capità Munyon i entrega
dels premis dels concursos de dibuix i de Cucanya. Pallassos amb el grup l’Arlequí. Cucanya
de la Plaça Nova. Cantada d’havaneres amb el grup Arjau i cremat.
Divendres 17 d’agost:
Fira d’artesania. La Festa del Gos: Mostra d’agility i Salutació de gossos. (suspès per la
pluja), Concurs infantil de dibuix. (suspès per la pluja), Jocs tradicionals «Els Jocs de l’Aureli
Capmany». (suspès per la pluja), Ball amb Karaokes Band.
Dissabte 18 d’agost:
Fira d’artesania, Taller infantil de Diables, Cercavila i Trobada de Víbries catalanes. 25 anys
de la Víbria de Barcelona. «Va tocada» amb tabalers Percúdium i de les colles de víbries
convidades. XXXV Correfoc de Sant Roc. 25 anys de la Víbria de Barcelona. Castell de Focs,
pirotècnia Igual. Ball amb Hora de Joglar.
Concurs instagram #429fmsantroc
Participació a les 429es Festes de Sant Roc de Barcelona a la plaça Nova amb:
Dimarts 14 d’agost. Participació en la Cercavila inaugural «En Cu-cut dalt del ruc» amb els
capgròs Cu-cut, els capgrossos de la Plaça Nova i els grallers La Pessigolla.
Dimecres 15 d’agost. Participació en la XXXVIIa Trobada i Ball de Gegants de la Plaça Nova
amb els gegants nous -Roc i Laia, el nan Cu-cut, els gegants infantils -Pippo i Gal·la, l’Àliga petita
i els grallers La Pessigolla.
Dijous 16 d’agost Diada de Sant Roc. Participació en el Seguici Tradicional de Sant Roc
amb l’Àliga de la Ciutat, els gegants centenaris -Roc i Laieta, el nan Cu-cut, els gegants infantils
-Pippo i Gal·la, l’Àliga petita i els grallers La Pessigolla.
Participació en la Cercavila de Víbries catalanes amb la Víbria de Barcelona (nova) i els grallers La
Pessigolla. Participació en la «Va Tocada» amb els tabalers Percúdium.
Participació en el XXXVè Correfoc de Sant Roc, «25 anys de la Víbria de Barcelona», amb la
Víbria de Barcelona (vella),els Diables del Barri Gòtic i els tabalers Percúdium.
Visites lliures guiades a les exposicions: «4 ¼. 425 anys de Festes de Sant Roc a Barcelona.
De vot de ciutat a festa popular de la plaça Nova» i «La Festa Viscuda. Sant Roc, 1884-1983»,
dins de la programació de les 429 Festes de Sant Roc de Barcelona a la plaça Nova.
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Exposició «4 ¼. 425 anys de les Festes de Sant Roc de Barcelona. De vot de ciutat a festa
popular a la plaça Nova» a la Sala d’actes de La Casa dels Entremesos.

SETEMBRE
Dissabte 1 i diumenge 2. Participació a les Festes de Sant Roc de Rubí amb la Cucanya de la
Plaça Nova.
Divendres 14. Participació a la gravació del programa infantil «Cata krac» de Betevé amb nens
de la Secció infantil de la plaça Nova.
Festes de la Mercè
Del 15 al 24. Exposició del Seguici Popular al Palau de la Virreina amb l’Àliga de la Ciutat i la
Víbria de Barcelona (nova).
Del 16 al 23. Exposició 18a Mostra de Gegants al Museu Marítim amb els gegants nous Roc i
Laia, el nan Cu-cut, els gegants infantils Pippo i Gal·la.
Del 18 al 22. Exposició de Dracs i Bèsties de Foc al Born Centre de Cultura i Memòria amb
l’Arpella del Barri Gòtic i la Víbria de Barcelona (vella).
Divendres 21. Participació en el Seguici inaugural i el Toc d’inici amb l’Àliga de la Ciutat i la
Víbria de Barcelona (nova).
Divendres 21. Participació en la Passejada de Bèsties amb l’Arpella del Barri Gòtic, la Víbria
de Barcelona (nova) i els tabalers Percúdium.
Dissabte 22. Participació en el Correfoc de la Mercè amb els Diables del Barri Gòtic, la Víbria
de Barcelona (vella), l’Arpella del Barri Gòtic i els tabalers Percúdium.
Diumenge 23, matí: Cercavila del Centenari del Pailebot Santa Eulàlia i les Joutes
Provençals. Participem amb l’Àliga de la Ciutat.
Dilluns 24. Participació en les Matinades de grallers amb els Grallers La Pessigolla de la plaça
Nova.
Dilluns 24. Participació en l’Anada a ofici amb l’Àliga de la Ciutat i la Víbria de Barcelona
(nova).
Dilluns 24. Participació en el Seguici de la Mercè amb l’Àliga de la Ciutat i la Víbria de
Barcelona (nova).
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Dilluns 24. Participació en el Ball de l’Àliga i els Gegants de la Ciutat amb l’Àliga de la Ciutat
fent el seu ball protocol·lari.
Dilluns 24. Participació en la Mostra de Balls amb els gegants nous Roc i Laia fent el “Ball
dels Gegants de la Plaça Nova – Ball de Santa Eulàlia i l’acompanyament musical dels grallers
La Pessigolla de la plaça Nova.

Diumenge 7. Participació en la Cercavila de Festa Major de Les Corts amb l’Àliga de la Ciutat.
Dissabte 13. Participació en la 4a Diada dels Gegants i Nanos Centenaris de Montblanc amb
portadors per als Gegants Nous de la Casa de Caritat o del Corpus de Barcelona.
Diumenge 14. Participació en el Correfoc de Festa Major del barri de Canyelles amb els Diables
del Barri Gòtic i els tabalers Percúdium.

Dilluns 24, Participació en la 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 de la
plaça Nova.

Dimecres 24. Realització de dues visites guiades a l’exposició permanent d’imatgeria de La
Casa dels Entremesos per a l’Escola Institució Montserrat de Barcelona a càrrec tres monitors de
l’Associació de Festes de la Plaça Nova..

Dilluns 24. Participació en 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 de la plaça Nova i els grallers de l’Havana xica.

Dissabte 27. Participació en la 2a Trobada de Gegants de Sant Pere de les Puel·les amb els
gegants nous Roc i Laia, el nan Cu-cut, els gegants infantils Pippo Gal·la, la Petita Àliga i els
grallers La Pessigollade la plaça Nova.

Dijous 27. Realització de dues visites guiades a La Casa dels Entremesos i dos Tallers de
Gegants per a l’Escola Pia de Caldes de Montbui a càrrec quatre monitors de l’Associació de
Festes de la Plaça Nova.
Divendres 28. Realització d’una visita guiada a La Casa dels Entremesos i Taller de Gegants per
a l’Escola Lavínia de Barcelona amb un monitor de la plaça Nova.
Dissabte 29. Participació en el Correfoc de la Festa Major del barri del Congrés amb els Diables
del Barri Gòtic, convidats per la Congregació Diabòlica.
Diumenge 30. Participació en la 33a Trobada de Gegants i Capgrossos de Molins de Rei amb
els gegants nous Roc i Laia, el nan Cu-cut, els gegants infantils Pippo i Gal·la i els grallers La
Pessigolla de la plaça Nova.
Exposició: «La Festa Viscuda. Sant Roc, 1884 -1983», a La Casa dels Entremesos fins el 24 de
setembre.
Al llarg del mes. Tres reunions de Junta. Quatre reunions de colles. Una reunió del jurat del
concurs d’instagram #429fmsantroc. Una reunió de la Comissió organitzadora de les 429 Festes
de Sant Roc. Tres sessions de treball de la Comissió de l’exposició «La Festa Viscuda. Sant Roc,
1884 -1983». Quatre assajos dels grallers La Pessigolla. Tres assajos dels tabalers Percúdium.
Dos assajos del ball de l’Àliga. Dos assajos del Ball de la Víbria. Dos assajos del ball dels gegants
de la Plaça Nova. Dos assajos del ball dels gegants infantils de la Plaça Nova. Dos 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
Dimarts 2. Realització d’una visita guiada a La Casa dels Entremesos i Taller de Gegants per a
l’Escola Casas de Barcelona. Participem a càrrec dos monitors de l’Associació de Festes de la
Plaça Nova.
Divendres 5. Participació en la Festa Major del Col·legi Lestonnac de Barcelona amb el gegant
infantil Pippo i la Petita àliga.

Dissabte 27. Participació en la Cercavila del Xè Aniversari del Falcó Niku amb la Petita Àliga i els
grallers La Pessigolla de la plaça Nova.
Diumenge 28. Participació en el Festival de Músiques en Terres de Cruïlla a La Sènia (el
Montsià), organitzat per l’Institut Ramon Muntaner, amb el nan Cu-cut i els grallers La Pessigolla
de la plaça Nova.
Diumenge 28. Participació en la Diada dels Falcons de Barcelona amb la Víbria de Barcelona
(nova).
Al llarg del mes. Celebració de la Castanyada de l’entitat. Tres reunions de Junta. Cinc reunions
de colles. Una sessió de treball de la Comissió de l’exposició «La Festa Viscuda. Sant Roc, 1884
-1983». Dos sessions de treball de l’exposició «El Barri Perdut». Cinc sessions de treball de la
Comissió dels «25 anys de la recuperació de la Víbria de Barcelona» i del «Conte de la Víbria».
Cinc assajos dels grallers La Pessigolla. Tres assajos dels tabalers Percúdium. Dos assajos del
ball dels gegants infantils de la Plaça Nova. Dos 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.

NOVEMBRE
Dijous 8. Organització i realització, a la Sala d’actes de La Casa dels Entremesos, de la xerrada
conferència «De víbries i tarasques... torna el monstre» a càrrec de Xavier Jansana, escultor i
creador de figures de festa, i introducció històrica de Xavier Cordomí, president de l’entitat. Amb
l’assistència de 47 persones.
Divendres 9, Realització d’una visita guiada a l’exposició permanent d’imatgeria de La Casa
dels Entremesos per a un grup de setze nens i nenes del C.E.E. Ca n’Oriol de Granollers a càrrec
dos monitors de l’Associació de Festes de la Plaça Nova.
Dissabte 10. Participació en el «25 anys bestials», acte de celebració conjunta dels 25 anys de
recuperació del Bou, els Cavallets Cotoners, el Lleó, la Tarasca i la Víbria de Barcelona, integrants
del Bestiari Històric de la Ciutat i del Seguici Popular de Barcelona, amb la Víbria de Barcelona i
dos flabiolaires.

Dissabte 6. Participació en la Diada Internacional del XXVII Concurs de Castells de Tarragona, a
la plaça de la Font de Tarragona, amb els grallers La Pessigolla de la plaça Nova acompanyant
els Castellers of London.

Dimecres 21, Realització de d’una visita guiada a l’exposició permanent d’imatgeria de La Casa
dels Entremesos i un Taller de Gegants de La Casa dels Entremesos per a vint-i-cinc nens i
nenes de l’Escola Isabel de Villena de Barcelona a càrrec dos monitors de l’Associació de Festes
de la Plaça Nova.

Dissabte 6. Participació en la Cercavila de Festa Major al barri de Canyelles 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 de la plaça Nova.

Dissabte 24, matí. Organització i realització, a la Sala d’actes de La Casa dels Entremesos, de
la presentació de «El Conte de la Víbria. De com la Víbria de Barcelona es va fer de la Colla de
la Plaça Nova», de Mar Calvet, amb il·lustracions de Glòria Fort. Tot seguit: «Conta contes de
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cercavila» a càrrec de Moi Aznar i recepció infantil amb «Panellets de Sant Roc» i obsequi del
«Conte de la Víbria» a tots els nens i nenes assistents a l’acte. Amb l’assistència de 147 persones.
Dimarts 27, Realització de dues visites guiades a l’exposició permanent d’imatgeria de La
Casa dels Entremesos i dos Tallers de Gegants de La Casa dels Entremesos per a dos grups de
cinquanta quatre nens i nenes de l’Escola Dominiques de l’Ensenyament de Barcelona a càrrec
quatre monitors de l’Associació de Festes de la Plaça Nova.
Dimecres 28, Realització d’una visita guiada a l’exposició permanent d’imatgeria de La Casa
dels Entremesos per a un grup de setze persones grans de l’Associació Comunitària del Verdum
de Barcelona a càrrec d’un monitor de l’Associació de Festes de la Plaça Nova.
Al llarg del mes. Una reunió de Junta. Dues reunions de la Comissió de les Festes de Sant
Roc 2019. Cinc reunions de colles. Dos sessions de treball de l’exposició “El Barri Perdut”. Dues
sessions de treball de la Comissió dels “25 anys de la recuperació de la Víbria de Barcelona” i
del “Conte de la Víbria”. Quatre assajos dels grallers La Pessigolla. Quatre 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.

DESEMBRE
Dimecres 4, Realització d’una visita guiada a l’exposició permanent d’imatgeria de La Casa
dels Entremesos i un Taller de Gegants de La Casa dels Entremesos per a vint-i-cinc nens i
nenes de 6è de primària de l’escola Maristes Inmaculada de Barcelona a càrrec dos monitors de
l’Associació de Festes de la Plaça Nova.
Dimecres 4, Realització d’una visita guiada a l’exposició permanent d’imatgeria de La Casa dels
Entremesos i un Taller de Diables de La Casa dels Entremesos per a vint-i-set nens i nenes de 6è
de primària de l’escola Maristes Inmaculada de Barcelona a càrrec dos monitors de l’Associació
de Festes de la Plaça Nova.
Dissabte 11. Participació en la primera sortida de la Carassa de Nadal per la Fira de Santa
Llúcia i carrers del Barri Gòtic amb portadors per a la Carassa i els grallers La Pessigolla de la
plaça Nova.
Dimecres 12, vespre. Participació en la Campanya de recollida de joguines de La Casa dels
Entremesos “Cap infant fora de joc!!!” amb l’entrega de joguines.
Dijous 13. Organització de la conferència «Pompeu Fabra, la paraula i el joc. Els jocs que
amaga el diccionari» a càrrec de Víctor Baroja i Òscar Garcia, de la Cia de Jocs l’Anònima. Acte
organitzat, en el marc del «Any Pompeu Fabra» i del Nadal a La Casa. Amb l’assistència de 28
persones.
Dissabte 15, matí. Participació a la festa “Posa’t la gorra” al Parc de la Ciutadella, organitzat per
l’Associació de Nens amb Càncer AFANOC, amb l’Àliga petita, la geganta infantil Gal·la i el nan
Cu-cut .
Dissabte 15, matí. Participació en l’homenatge als Gegants Nous de la Casa de Caritat o del
Corpus de Barcelona en motiu del seu centenari en la XXV Diada de les tradicions i costums
nadalencs de la Fira de Santa Llúcia, amb portadors per als gegants.
Dilluns 31, matí. Participació en l’Arribada i desfilada de l’Home dels nassos amb els tabalers
Percúdium.
Al llarg del mes. Una reunió de Junta. Una reunió de la Comissió de les Festes de Sant Roc
2019. Tres reunions de colles. Una sessió de treball de la Comissió de l’exposició “El Barri
Perdut” al Centre Cívic Pati Llimona. 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.
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2. PROGRAMES
2.1. Projecte “4 ¼” (4 ¼ segles

de Sant Roc de Barcelona)

2.1.1. Exposició: «La festa viscuda, Sant Roc, 1884-1983»
Premi Ciutat de Barcelona de Cultura Popular i Tradicional 2017
L’exposició «La Festa Viscuda, Sant Roc 1884 -1983» s’ha realitzat dins el projecte «4¼».
El «4¼» és un projecte divulgatiu per la memòria popular i la dignitat de la plaça Nova i del
barri de la Catedral, distingit amb el Premi Ciutat de Barcelona 2017 de Cultura Popular
i Tradicional, que es desenvolupa durant sis anys (2014-2019) i que compren un cicle
d’exposicions, audiovisuals i actes acadèmics. Tot i contenir aspectes ben diversos –les
festes, els gegants, els comerços i els veïns, les fires de Nadal o les experiències viscudes,
les exposicions versen, principalment, sobre la desaparició del barri de la Catedral i les
conseqüències sociològiques que aquesta tingué. Perquè la idea subjacent del projecte és
manifestar com, mitjançant elements cohesionadors i identitaris -com ara la cultura popular i
tradicional, es pot mantenir el sentiment de pertinença a una comunitat i d’estima dels costums
d’un col·lectiu. És el cas de la plaça Nova i de tot el barri de la Catedral -«el Barri Perdut»- que,
malgrat passar moments terribles com la desaparició de la trama urbana, la diàspora dels
habitants i la transformació socioeconòmica de la zona, manté una identitat pròpia mitjançant la
festa i la tradició.
Amb el projecte «4¼», iniciat amb motiu dels 425 anys de les Festes de Sant Roc de Barcelona
a la plaça Nova, el 2014 l’Associació de Festes de la Plaça Nova va iniciar un procés de
recerca i recuperació de la història i de la memòria de la plaça i del barri de la Catedral que
s’ha materialitzat en cinc grans exposicions que han estat produïdes durant els darrers cinc
anys: «4¼. 425 anys de les Festes de Sant Roc a Barcelona», «El Barri Perdut, la plaça Nova
i el barri de la Catedral», «Mirades de gegant, 110 anys dels Gegants de Sant Roc de la Plaça
Nova», «Perquè avui és Santa Llúcia... Pels volts de la Plaça Nova...» i, aquesta darrera, «La
Festa Viscuda, Sant Roc 1884 -1983»; tanmateix també s’han realitzat altres dues de menors
«4¼ la festa viscuda, testimonis» i «Gòtic, veritats i mentides», totes les exposicions han estat
acompanyades de diversos audiovisuals, actes acadèmics: conferències, taules rodones i
presentacions, a més d’activitats lúdiques i divulgatives adreçades a infants.
Aquest treball, realitzat per la secció de Projectes, Arxiu i Recerca de l’Associació de Festes de la
Plaça Nova, ha estat reconegut amb el Premi Ciutat de Barcelona 2017 de Cultura Popular
i Tradicional, per -en paraules del jura-: «El jurat del premi, integrat per Ester Estela (presidenta),
Raül Sanchis, Amadeu Carbó i Jesús Ventura, ha atorgat, per unanimitat, la distinció de Cultura
popular i tradicional, a l’Associació de Festes de la Plaça Nova pel projecte «4¼ – 425 anys
de les Festes de Sant Roc a Barcelona»; per la qualitat i l’originalitat de les seves exposicions
realitzades, pels treballs de recerca i documentació duts a terme i pel que representa per la
recuperació i salvaguarda de la memòria col·lectiva d’un barri perdut.
Enguany com a continuació del projecte «4¼», en la cinquena fase, s’ha presentat, del 19 d’abril
fins el 24 de desembre i a la Casa dels Entremesos, la nova exposició «La Festa Viscuda, Sant
Roc 1884 -1983» -que desenvolupa i fa créixer amb més mitjans, amb més materials i amb
més formats expositius la realitzada el 2015 amb nom similar- i que ha estat acompanyada de
l’audiovisual «4¼. La Festa Viscuda. Testimonis», i d’actes acadèmics: conferències, taules
rodones, presentacions, a més d’activitats lúdiques i divulgatives adreçades a infants, com
explicarem més endavant.
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Introducció
«De bon matí, a quarts de set, la mare em desperta i em vesteix de blanc, faixa vermella,
espardenyes de vetes i la barretina a les mans. Amb la son als ulls i amb aquella tremolor als
genolls d’emoció dels dies assenyalats, anem cap a la plaça Nova. Ben aviat espetega la traca
i comença la cercavila: «Tirin, tirin pels gegants!...». Avui és Sant Roc!»
(Xavier Cordomí )

Argument general
L’exposició explica, de manera molt visual, cent anys de la llarga història de les Festes de Sant
Roc de Barcelona a la plaça Nova —celebrades des del 1589 i declarades festa patrimonial
d’interès nacional l’any 2017—; i ho fa presentant la festa com a eina de cohesió que referma el
sentit de pertinença i l’orgull dels veïns i veïnes i dels ex veïns i ex veïnes de la plaça Nova i del
barri de la Catedral, «el Barri Perdut».
La mostra comença l’any 1884, quan es va constituir de manera oficial l’actual Comissió de
Festes de Sant Roc, i permet visualitzar —durant dècades d’esplendor i de decadència—
diversos aspectes de la festa. El recorregut s’acaba l’any 1983, quan les festes van entrar en una
etapa de profunda renovació i es van revitalitzar amb la formació de la Colla de la Plaça Nova,
una colla de joves que esdevindria l’embrió de la nova Associació de Festes de la Plaça Nova.

Sinopsi i parts de l’exposició
La festa del barri, 1884-1902
L’any 1884, mentre l’Ajuntament de Barcelona renova el vot de ciutat a sant Roc (1563) que
havia deixat de complir el 1851, els veïns i veïnes i els comerciants del barri escullen els membres
de la que seria la primera Comissió de Festes de Sant Roc constituïda de manera oficial —la
celebració de la festa era a càrrec de la Confraria de Sant Roch de la Plassa Nova des de l’any
1589-. Per tant, és la primera comissió les actes i els comptes de la qual es conserven, i els
components de la qual es coneixen.
La Comissió impulsa les celebracions des del vessant més festiu i popular, i enceta un període
de brillantor de mig segle. S’estrenen nous guarniments que confeccionen els veïns i veïnes:
gallardets per a tota la plaça i set grans banderes per als set carrers del barri. Es complementen
els jocs de sortija amb la primera cucanya. Es contracten bandes de música que participen en el
seguici i que amenitzen els concerts de tarda i els balls de nit. Les representacions de putxinel·lis
són ja un clàssic de la festa. S’inicia la tradició dels panellets de Sant Roc.
Les Festes de Sant Roc de la plaça Nova gaudien d’un ampli reconeixement a tota la ciutat i hi
acudien autèntiques multituds per veure’n les il·luminacions i per assistir als balls dels envelats i
dels cafès, però, sobretot, als focs d’artifici que tancaven les festes, que durant dècades van ser
els més celebrats de la ciutat.

La festa moderna, 1903-1935
El primer terç del segle xx va representar l’autèntica edat d’or de les Festes de Sant Roc de la
Plaça Nova. La festa incorpora noves activitats d’acord amb els gustos del moment: sardanes,
esbarts, gegants i capgrossos, una cucanya nova, globus, focs japonesos, concerts i balls a
la moda, i el cartell de la festa —entre els anys 1907 i 1972, l’artista plaçanoví Antoni de Paula
Rigau va crear els cartells-.
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L’any 1903 es confecciona una nova bandera del barri, coneguda com «la Bandera Verda». El
1904 es construeix la nova cucanya. El 1906 neixen els gegants de Sant Roc de la Plaça Nova i
els capgrossos Tano i Beco, i l’any 1907 s’hi afegeix un tercer nan, el Cu-cut. El 1909 va néixer
un altre element que va esdevenir imprescindible en les festes del primer terç del segle xx i que
—tal com tots els altres— també perdura en les celebracions actuals, el Gran Globus del Capità
Munyon. Les Festes de Sant Roc, aquells anys, gaudiren de gran prestigi i això ho constatava la
premsa de la ciutat.
Malgrat tot, les festes també patien les circumstàncies convulses del moment. L’Ajuntament
de Barcelona, l’any 1909, va deixar de complir el vot de ciutat a Sant Roc i, més endavant, les
dictadures dels generals Primo de Rivera i Berenguer van fer trontollar les festes, que no van
recuperar la brillantor fins a la Segona República. L’any 1936, però, malgrat que tot estava a punt
i el cartell estava gairebé acabat, no es van celebrar les festes; feia poc menys d’un mes que
havia esclatat la Guerra Civil i la ciutat vivia amb incertesa els diferents esdeveniments que se
succeïen.

La festa durant la postguerra, 1939-1958
Amb la fi de la guerra i un cop instaurat el nou règim dictatorial del general Franco, el mateix
any 1939 es van tornar a celebrar les festes, amb els actes més tradicionals i, evidentment, els
religiosos. Aquell any per Sant Roc, a més de la solemne restitució de la imatge del sant, es van
ballar sardanes per primera vegada a la ciutat després de la guerra. Les sardanes van acabar en
ball de bastons a càrrec d’uns individus falangistes.
Durant els primers anys del franquisme la festa va transcórrer entre la censura i el control de
tots els actes per part de les autoritats del règim, la fam i la misèria de molts veïns i veïnes, i
la presència predominant dels actes religiosos. D’altra banda, durant les dècades dels anys
quaranta i cinquanta, la lenta demolició del barri i l’inajornable desplaçament de la majoria del
veïnat són dues constants que preocupaven els veïns i veïnes, i els comerciants, la majoria dels
quals hi tenien les seves llars i botigues des de feia moltes generacions.
Malgrat tot, la Comissió de Festes, conscient de les terribles circumstàncies per les quals passaven
no tan sols la continuïtat física del barri sinó també les mateixes relacions veïnals i familiars, va
exercir d’autèntica associació de veïns i comerciants, i va fer tot el possible per mantenir l’esperit i la
catalanitat de la festa amb activitats com ara el seguici, les sardanes i les actuacions d’esbarts. Les
Festes de Sant Roc van actuar com una eficaç eina cohesionadora de les persones que encara hi
vivien, de les que hi havien viscut i de les que s’hi havien instal·lat feia poc.

La festa a la nova plaça Nova, 1959-1981
Durant les dècades dels anys seixanta i setanta del segle passat, el barri de la Catedral i la
plaça Nova, amb l’avinguda de la Catedral totalment oberta, va prendre tota una altra dimensió.
Malgrat que gran part del veïnat tradicional ja no hi vivia, moltes persones hi mantenien el
contacte i hi venien durant les festes, i el barri va eixamplar els límits cap a tot el barri Gòtic i,
durant les Festes de Sant Roc, cap a les barriades veïnes, des d’on venia una gran quantitat de
mainada.
Les propostes d’activitats per les Festes de Sant Roc van créixer pel que fa a quantitat i a la
varietat per atreure els nous veïns i veïnes, i nous públics: cinema, teatre, varietats, festival infantil,
activitats esportives, cantada d’havaneres, concursos de dibuix, de fotografia, de cinema… I,
més enllà de les Festes, es programaven activitats per a mantenir els lligams de veïns i veïnes i
d’ex veïns i ex veïnes: el Sopar de Veïnat, el Quadre Escènic de la Plaça Nova, el Club Esportiu
Plaça Nova, el pessebre als jardins de la nova avinguda de la Catedral o excursions culturals.
Malgrat tot, cal reconèixer com un encert de la Comissió de Festes de l’època que els actes més
tradicionals, com ara el seguici, els gegants, la cucanya i els jocs tradicionals, els titelles…, fossin
els més concorreguts i els més celebrats de les festes. La premsa i diversos estudis destacaven
tot aquest esforç com un exemple del manteniment vigorós de la tradició al cor d’una ciutat cada
vegada amb menys veïns i veïnes però amb més turistes.
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La festa renovada i salvaguarda, 1982, 1983…
Amb la recuperació de la democràcia i del carrer com a espai d’expressió i de festa, es va
generalitzar el naixement de col·lectius que cercaven en la cultura popular i tradicional les arrels
del país. La creació de la Colla de la Plaça Nova, l’any 1982, amb joves d’arreu de la ciutat que
col·laboraven amb la Comissió de Festes sense formar-ne part, va representar un punt d’inflexió
important per a les Festes de Sant Roc i les tradicions de l’antic barri de la Catedral.
La vitalitat de la Colla i les ganes de treballar per la festa van fer que, als Geganters de la Plaça
Nova, al llarg dels anys s’hi sumessin nous grups i elements festius recuperats o de nova
creació: els grallers La Pessigolla, els Diables del Barri Gòtic, el nan Cu-cut, l’Àliga de la Ciutat,
els Gegants Nous, la Víbria de Barcelona, els tabalers Percúdium, l’Arpella del Barri Gòtic i la
colla infantil amb els gegantons Pippo i Gal·la, i l’Àliga Petita. Tots aquests nous grups i elements
enriqueixen les Festes de Sant Roc, sobretot els actes tradicionals. L’any 1988 la Comissió i la
Colla es fusionen i constitueixen l’Associació de Festes de la Plaça Nova.
L’any 2014 les Festes de Sant Roc celebren els 425 anys d’existència, el 4¼, amb vitalitat
renovada i la salvaguarda garantida. L’any 2017 són declarades Festa Patrimonial d’Interès
Nacional i, aquest mateix any, el projecte 4¼ és distingit amb el Premi Ciutat de Barcelona de
Cultura Popular i Tradicional.

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
Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura
Diputació de Barcelona. Àrea de Cultura, Educació i Esports
Amb la participació de
La Casa dels Entremesos, Centre Barceloní de Producció i Difusió de Cultura Popular
d’Arrel Tradicional Catalana
Cases de la Festa (Cultura Popular. Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona)
Museu Etnològic i de les Cultures del Món de Barcelona (Ajuntament de Barcelona)

Maqueta del barri de la Catedral s. XIX
MAET Maquetes
Miniatures en làtex:
Vicent Vidal (Rotomolding Silco, S.L.)
Audiovisual «4¼. La Festa Viscuda. Testimonis»
Josué Consuegra Duran
Disseny del catàleg
Rutlla Gràfica (Anna López Linares)
Disseny de postals i cartells
Rutlla Gràfica (Anna López Linares)
Edició del catàleg
Associació de Festes de la Plaça Nova - Comissió de Festes de Sant Roc de Barcelona
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 Nacional de Catalunya (ANC)
Josep Miquel Herrero i Olivo
www.plnova.cat http://plnova.cat/exposicions/la-festa-viscuda/
facebook santroc.plnova
twitter #lafestaviscuda

Fitxa tècnica

Comissariat
Xavier Cordomí

http://plnova.cat/wp-content/uploads/2018/04/fitxa-tecnica-La-Festa-Viscuda.Sant-Roc-1884-1983.pdf

Recerca i documentació
Montserrat Castells, Xavier Cordomí, Anna Garcia, Lluís Gelis

Tela «canvas» de 270x180 cm impresa per una cara acabada amb beina superior i inferior
amb llistons d’alumini per instal·lar a guies.

Textos
Xavier Cordomí

Tela «canvas» de 120x80 cm impresa per una cara acabada amb beina superior i inferior
amb llistons d’alumini per instal·lar a guies.

Disseny
Fons Gràfic, S.L.

2 vinils glaç sobre vidre de 200x100 cm i suport 3 mm

Correcció lingüística
Contextuàlia, S.L.
Producció
Fons Gràfic, S.L.
Labburch, S.L.

22

5 vinils retall de texts(lletra a lletra) sobre paret de 210x40 cm
5 panells lleugers de 210x40 cm i de 19 mm de gruix, acabats amb orifici al dors per penjar
(i versió vinil per enganxar sobre parat), un per cada una de les parts de l’exposició:
- La festa del barri 1884 – 1902
- La festa moderna 1903 – 1935
- La festa durant la postguerra 1939 – 1958
- La festa a la nova plaça Nova 1959 -1981
- La festa renovada i salvaguardada, 1982, 1983...
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41 panell fotogràfics, cada un de les següents mides: 57x42 / 68x48 / 49x69 / 82x56 / 72x46 /
48x71 / 100x75 / 76x52 / 72x97 / 84x112 / 70x47 / 55x40 / 42x53 / 114x75 / 56x87 / 53x71 /
67x90 / 71x46 / 79x52 / 53x70 / 102x69 / 60x75 / 74x49 / 115x74 / 70x104 / 65x44 / 50x68 /
67x102 / 88x60 / 79x53 / 79x51 / 50x33 / 50x75 / 114x75 / 42x28 / 57x44 / 55x39 / 55x41 /
59x39 / 65x84 / 65x89.
2 rotlles automuntables 100x200 cm.
1 rotlle automuntable 50x200 cm.
Moble amb cartell en vinil 100x40 cm amb el motiu de l’exposició i pantalla amb l’audiovisual
«4¼. La Festa Viscuda. Testimonis»
Cent gallardets (20x30 cm) únics i singulars cada un amb motius al·legòrics de les festes i del
barri reproduccions a escala dels confeccionats l’any 1884, fets en tela i pintats a ma, muntats en
fil de 1300 cm de llargada per a penjar del sostre.
Maqueta del barri de la Catedral segle xix; maqueta volumètrica amb tapa de metacrilat sobre
moble autoportable de 100x115 cm.
Miniatures en làtex de la Víbria de Barcelona
Catàleg de 24 planes, format tancat de 21 x 21 cm. (2.000 unitats impreses)i digital: http://
plnova.cat/wp-content/uploads/2018/04/Catàleg-La-Festa-Viscuda.-Sant-Roc-1884-1983.pdf
Postals amb la imatge de l’exposició (anvers) i text explicatiu (revers), digitals i 5.000 d’impreses.
Cartells amb la imatge de l’exposició, digitals i 25 d’impresos
Invitacions inauguració de l’exposició, digitals i 150 d’impreses

A mode de coda
L’exposició «La Festa Viscuda, Sant Roc, 1884-1983» -la cinquena produïda en el marc de
les celebracions del «4¼» -Premi Ciutat de Barcelona 2017 de Cultura Popular i Tradicional pel
projecte «4¼»- després de «425 anys de Festes de Sant Roc de Barcelona. De vot de ciutat a
festa popular», «El Barri Perdut, la plaça Nova i el barri de la Catedral», «Mirades de gegant. 110
anys dels Gegants de Sant Roc de la Plaça Nova» i «Perquè avui és Santa Llúcia... pels volts
de la Plaça Nova...» – va ser inaugurada el 19 d’abril de 2018 i s’ha exposat en diversos espais
de La Casa dels Entremesos fins el 24 de desembre de 2018, havent estat visitada per 25.328
persones segons les dades recollides per La Casa dels Entremesos.

2.1.2. Altres activitats i actes paral·lels del projecte 4 ¼
Premi Ciutat de Barcelona de Cultura Popular i Tradicional 2017
Del 30 de novembre de 2017 al 18 de febrer 2018, 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.
Del 31 de juliol al 15 d’agost, Reposició de l’exposició «4 ¼. 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 Sala d’Actes de La Casa dels Entremesos,.
Dijous 18 de gener, Organització de la xerrada tertúlia «Festes amb animals o festes per a
animals», a la Sala d’Actes de La Casa dels Entremesos. Amb l’assistència de 38 persones.
Dijous 15 febrer. Rebuda del Premi Ciutat de Barcelona 2017 de Cultura Popular i
Tradicional pel nostre projecte «4 ¼» pel nostre president i pels membres de la secció de
Projectes, Arxiu i Recerca, amb l’Àliga de la Ciutat fent el Ball de l’Àliga i la Marxa d’entrada de
l’Àliga.
Dissabte 17de febrer. Ludoteca «Fes de geganter i balla amb els petits gegants Pippo
i Gal·la de la plaça Nova», amb els gegants infantils Pippo i Gal·la i l’Àliga petita, amb la
participació de 15 nenes i nens.
Dijous 12 d’abril, Organització de l’acte de presentació del llibre «Bestiari», tercer volum de
la col·lecció Grups festius de Barcelona de El Cep i la Nansa Edicions, amb text de Xavier
Cordomí i il·lustracions de Juanol0; a la Sala d’Actes de La Casa dels Entremesos amb
l’assistència de 62 persones
Dijous 19 d’abril, Inauguració de l’exposició «La Festa Viscuda. Sant Roc, 1884-1983», en el
marc del projecte «4 ¼», i celebració del Premi Ciutat de Barcelona 2017 de Cultura Popular
i Tradicional atorgat a l’Associació de Festes de la Plaça Nova pel seu projecte «4 ¼»; amb
l’assistència de 57 persones.
Del 19 d’abril al 23 de setembre, Exposició «La Festa Viscuda. Sant Roc, 1884-1983»,
en el marc del projecte «4 ¼», a les sala de Balli i vestíbuls de La Casa dels Entremesos.
Divendres 20 d’abril, Participació en un reportatge de Betevé, Noticies 73, sobre l’exposició
«La Festa Viscuda. Sant Roc, 1884-1983».
Dissabte 21 d’abril, Ludoteca Taller infantil de Diables del Barri Gòtic amb l’assistència de
7 nenes i nens.
Dilluns 23 d’abril, Participació a l’estand de El Cep i la Nansa Edicions per la signatura de llibres
«Bestiari», en motiu de la Diada de Sant Jordi, amb el nan Cu-cut de la Plaça Nova i la Víbria
de Barcelona.
De divendres 1 a diumenge 3 de juny, Participació al Dia de l’Associacionisme Cultural
Català DASC amb portes obertes a l’exposició «La Festa Viscuda. Sant Roc,1884-1983».
Del dissabte 11 al dissabte 18 Exposició: «Víbries Catalanes: 25 anys de la Víbria de
Barcelona». Al Verger del Museu Frederic Marès.
Del dissabte 11 al dissabte 18 d’agost Organització de les 429es Festes de Sant Roc de
Barcelona a la plaça Nova.
Dijous 8 de novembre, Organització i realització, a la Sala d’actes de La Casa dels Entremesos,
de la xerrada conferència «De víbries i tarasques... torna el monstre» a càrrec de Xavier
Jansana, escultor i creador de figures de festa, i introducció de Xavier Cordomí, president de
l’entitat. Amb l’assistència de 47 persones.
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Dissabte 24 novembre. Organització i realització, a la Sala d’actes de La Casa dels
Entremesos, de la presentació de «El Conte de la Víbria. De com la Víbria de Barcelona es
va fer de la Colla de la Plaça Nova», de Mar Calvet, amb il·lustracions de Glòria Fort. Tot
seguit: «Conta contes de cercavila» a càrrec de Moi Aznar i recepció infantil amb «Panellets
de Sant Roc» i obsequi del «Conte de la Víbria» a tots els nens i nenes assistents a l’acte. Amb
l’assistència de 147 persones.
Dijous 13 de desembre, 20 hores. Organització de la conferència «Pompeu Fabra, la paraula
i el joc. Els jocs que amaga el diccionari» a càrrec de Víctor Baroja i Òscar Garcia, de la
Cia de Jocs l’Anònima. Acte organitzat, en el marc del «Any Pompeu Fabra». Amb l’assistència
de 28 persones.

2.2. 429 Festes de Sant Roc

de Barcelona a la plaça Nova

2.2.1. Tradicions quatricentenàries del barri

de la Catedral i protocol·litzades
per les Festes de Sant Roc de Barcelona
Declarades Festa Patrimonial d’Interès Nacional i catalogades 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
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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.

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.

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.

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.

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:

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.

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,
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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
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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 jocmanté 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.

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.

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.

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.

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 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.

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 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.

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
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2.2.2. El programa del 4 ¼. 429 Festes de Sant Roc

de Barcelona a la plaça Nova

Declarades Festa Patrimonial d’Interès Nacional i catalogades festa votiva
Patrimoni Festiu de Catalunya
Del dissabte 11 al dissabte 18
Al Verger del Museu Frederic Marès
Exposició: «Víbries Catalanes: 25 anys de la Víbria de Barcelona»
Del dimarts 31 de juliol al dimecres 15 d’agost
A La Casa dels Entremesos
Exposició: «La Festa Viscuda. Sant Roc, 1884-1983»
Exposició: «4 ¼ . 425 Anys de les Festes de Sant Roc de Barcelona»
Concurs instagram #429fmsantroc
Dimarts 14 d’agost
10,00h Fira d’artesania
18,30h Cercavila inaugural «En Cu-cut dalt del ruc»
19,15h Hissada de la Bandera Heràldica de Sant Roc Josep Ma Trullén Thomas. Parlaments 		
d’inici de Festa
19,30h Ballada de Sardanes, Cobla Ciutat de Granollers
19,45h Cucanya de la Plaça Nova.
22,00h Ball amb el show Cocodrilo Club del DJ Albert Malla
Dimecres 15 d’agost
10,00h Fira d’artesania
17,30h XXXVII Trobada i Ball de Gegants
19,30h Xocolatada Popular
20,00h Esbart Català de Dansaires i Cobla Ciutat de Cornellà
Dijous 16 d’agost Diada de Sant Roc
09,30h Gran Traca despertada
09,40h Seguici Tradicional de Sant Roc
10,00h Fira d’artesania
10,30h 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
12,00h Balls dels elements festius del Seguici en el pati del Palau Episcopal
12,30h Col·locació de la Bandera Verda de la Comissió al Palau Episcopal. Ofrena floral a Sant
Roc de la Plaça Nova. Ball dels Gegants Centenaris de la Plaça Nova. Balls dels elements
festius del Seguici a la plaça Nova. Porró Llarg de la Plaça Nova
13,00h Tres Sardanes, Cobla Ciutat de Cornellà
13,30h Cucanya de la Plaça Nova
18,00h Festival infantil amb mag Xarrim Xarrim, Putxinel·lis amb la Cia. Sebastià Vergés: «En
Cu-cut sense por», llançament del globus del Capità Munyon i entrega dels premis dels
concursos de dibuix i de Cucanya. Pallassos amb el grup l’Arlequí. Cucanya de la Plaça
Nova
22,00h Cantada d’havaneres amb el grup Arjau i cremat
Divendres 17 d’agost
10,00h Fira d’artesania
17,30h La Festa del Gos: Mostra d’agility i Salutació dels gossos a sant Roc (suspès per la pluja)
18,00h Concurs infantil de dibuix. (suspès per la pluja)
19,30h Jocs tradicionals «Els Jocs de l’Aureli Capmany» (suspès per la pluja)
22,30h Ball amb Karaokes Band
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Dissabte 18 d’agost
10,00h Fira d’artesania
18,00h Taller infantil de Diables
19,00h Cercavila i Trobada de Víbries catalanes «25 anys de la Víbria de Barcelona»
22,00h «Va tocada» amb tabalers Percúdium i de les colles de víbries convidades
22,15h XXXVè Correfoc de Sant Roc «25 anys de la Víbria de Barcelona»
23,00h Castell de Focs amb pirotècnia Igual
23,15h Ball amb Hora de Joglar
Estimació d’assistència de públic al llarg de les festes. 38.000 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 que hagin estat declarada Festa Patrimonial d’Interès
Nacional i catalogada festa votiva Patrimoni Festiu de Catalunya, actes 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 la Hissada de la Bandera Heràldica de Sant Roc i els parlaments d’autoritats i/o de
veïnes i veïns destacats inicien les festes. Sardanes, balls, concerts, havaneres, jocs, concursos,
espectacles infantils, cinema, àpats, trobades de veïnes i 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 i la Salutació del gos a sant Roc, en record del gos
barceloní que diu la llegenda acompanyava sant Roc.
El dia de la Mare de Déu d’agost és el de la tradicional Trobada de Gegants, aquest any la XXXVII
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. Amb motiu dels 100 anys del Cu-cut, va néixer el gegantet infantil Pippo (2007) i, al cap
de cinc anys la geganteta Gal·la (2012) que amb l’Àliga Petita (2005) conformen la colla infantil de
la plaça Nova amb més de trenta nenes i nens.
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.
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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, enguany amb «els Jocs de l’Amades» hem celebrat el «Any Amades».
Les nits del dissabte i de les vigílies de festius se celebren la Nit de grups emergents, un concert
ball 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-.
Enguany ha tingut una significada participació la Víbria de Barcelona que ha celebrat el seu
25è aniversari amb una exposició de víbries catalanes, una cercavila de víbries i el Correfoc
amb totes les víbries. (veure l’apartat 5).
Com fa més de seixanta 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 falta 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.

2.3. 25è aniversari de la Víbria

de Barcelona

La Víbria de Barcelona, bèstia protocol·lària i de foc del Bestiari Històric de la
Ciutat i del Seguici Popular de Barcelona -documentada a la ciutat, almenys,
l’any 1399, va ser recuperada l’any 1993 per l’Associació de Festes de la Plaça
Nova i, des d’aleshores, és responsabilitat de la nostra entitat.
La Víbria, figuració de la malicia i la traïdoria; amb cap de drac, cua de serp, ales
de rat penat i pits de dona és la representació del pecat. El seu nom –en català
antic- significa escurçó. La primera referència certa de la Víbria de Barcelona és del 1399, quan
acompanya el Consell de Cent a Saragossa per la coronació del rei Martí l’Humà.
Durant segles responsabilitat de diferents gremis de la ciutat, com ara el dels barquers o el
dels ferrers, la Víbria barcelonina intervé en processons i solemnitats en diversos entremesos:
el de Sant Jordi primer o, al costat del Drac, al de l’Infern més endavant. Amb les prohibicions
i restriccions que afectaren les figures d’entremès després de l’aplicació del Decret de Nova
Planta del 1716, la Víbria va desaparèixer l’any 1780.
La nova Víbria de Barcelona, obra de Xavier Jansana Font, va ser recuperada per l’Associació de
Festes de la Plaça Nova l’any 1993, seguint el “Projecte de recuperació de la imatgeria festiva de
la Barcelona Vella”. És una figura foguera -participa en actes de foc i correfocs, que pel fet de ser
membre del Seguici Popular, té ball propi “la Dansa de la Víbria de Barcelona” amb coreografia
de Miquel Àngel Gelabert i música de Quim Soler.

La celebració
Aquest any 2018 la Víbria de Barcelona ha celebrat els 25 anys de la seva recuperació i des de
l’Associació de Festes de la Plaça Nova s’han realitzat un seguit d’actes per a la commemoració
de l’aniversari.
Els actes centrals d’aquesta celebració es van realitzar per les 429 Festes de Sant Roc de
Barcelona a la plaça Nova -declarades Festa Patrimonial d’Interès Nacional i catalogades com a
festa votiva Patrimoni Festiu de Catalunya i, alhora, actual Festa Major del barri Gòtic. Festa que
és organitzada per la nostra entitat.
De l’11 al 18 d’agost hi va haver l’exposició «Víbries catalanes; 25 anys de la Víbria
de Barcelona» al Verger del Museu Frederic Marès. Per l’exposició es va comptar amb la
participació de: la Víbria del Poblenou de Barcelona, la Víbria de Reus, la Víbria del
Vendrell, la Pàjara de Terrassa, la Víbria Jove d’Igualada i la Víbria de Castelló de la
Plana, a part de la mateixa Víbria barcelonina.
Per altra part, el dia central de la celebració de l’aniversari el dissabte 18 d’agost, en el marc de
les 429es Festes de Sant Roc de Barcelona a la plaça Nova es va realitzar una trobada-mostra
de víbries i una cercavila d’aquestes bèsties festives pels carrers del barri Gòtic de Barcelona,
des de la plaça de sant Iu a la plaça Nova amb lla Víbria del Poblenou de Barcelona, la Víbria
de Reus, la Víbria del Vendrell, la Pàjara de Terrassa, la Víbria Jove d’Igualada i la Víbria
de Castelló de la Plana, a part de la mateixa Víbria barcelonina.
El mateix dia 18 d’agost totes les víbries (la Víbria del Poblenou de Barcelona, la Víbria de
Reus, la Víbria del Vendrell, la Pàjara de Terrassa, la Víbria Jove d’Igualada i la Víbria de
Castelló de la Plana, a part de la mateixa Víbria barcelonina) juntament els Diables del Barri
Gòtic, van participar en el tradicional Correfoc de Sant Roc.
A més d’aquests actes, algunes de les activitats de les 429es Festes de Sant Roc també van
girar a l’entorn l’aniversari de la Víbria de Barcelona, com ara el concurs de fotografia d’Instagram
amb les etiquetes #25anysvibriabcn i #429fmsantroc i el Concurs de Dibuix Infantil, els que
tindran un premi especial per l’aniversari.
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El 8 de setembre, a La Casa dels Entremesos, es va celebrar la conferència – taula rodona «De
víbries i tarasques... torna el monstre» a càrrec de Xavier Jansana, escultor i creador de
figures de festa, i introducció de Xavier Cordomí, president de l’entitat.
El 24 de novembre es va fer la «El Conte de la Víbria. De com la Víbria de Barcelona es
va fer de la Colla de la Plaça Nova», de Mar Calvet, amb il·lustracions de Glòria Fort. Tot
seguit hi va haver: «Conta contes de cercavila» a càrrec de Moi Aznar i recepció infantil amb
«Panellets de Sant Roc» i obsequi del «Conte de la Víbria» a tots els nens i nenes assistents a
l’acte.
Més enllà dels actes de celebració emmarcats en les Festes de Sant Roc, la Víbria ha participat
o participarà en diferents correfocs i trobades al llarg dels anys 2018-2019 a: Igualada, Reus, el
Vendrell, Terrassa, Castelló de la Plana i el Poblenou de Barcelona, realitzant d’aquesta manera
els intercanvis amb les víbries convidades a la celebració dels 25 anys.
Conjuntament amb la resta de figures del Bestiari Històric de la Ciutat i del Seguici Popular
de Barcelona que enguany també celebren el 25è aniversari –el Lleó, el Bou, la Tarasca i els
Cavallets Cotoners, Dissabte 10, va ser organitzat i realitzat en el «25 anys bestials!», acte
de celebració conjunta dels 25 anys de recuperació del Bou, els Cavallets Cotoners, el Lleó, la
Tarasca i la Víbria de Barcelona.
Per a la celebració dels 25 anys de la Víbria de Barcelona, l’Associació de Festes de la Plaça
Nova també ha realitzat de diferents elements i productes commemoratius:
- Logotip de l’aniversari.
- Catàleg de la trobada.
- Cartells i banderoles.
- Miniatures en goma de la Víbria per a infants.
- Edició d’un conte infantil – «el Conte de la Víbria De com la Víbria de Barcelona es va fer de la
Colla de la Plaça Nova» de Mar Calvet, amb il·lustracions de Glòria Fort.
- Creació d’un element recordatori del 25è aniversari: «les mamelles de la Víbria».
- Reedició de la samarreta de la Víbria de Barcelona.
Finalment, també per a la celebració, es van restaurar les dues figures (vella i nova) de la Víbria de
Barcelona.

2.4. Activitats de cultura popular i

tradicional de la plaça Nova:
Geganters, Grallers, Bestiari,
Diables, Tabalers, Infantils i Jocs
tradicionals

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 de dones i homes,
noies i nois, nenes i nens 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 Roch de la
Plassa Nova 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; ls 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 l’Àliga Petita de Barcelona, el gegant infantil Pippo (2007) i la geganta infantil
Gal·la (2012). Amb 174 socis en actiu i moltíssims col·laboradors, del barri i de la resta de la
ciutat, l’Associació aquest any ha celebrat el 429 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, programades, sol·licitades en col·laboracions i intercanvis de
les diferents Colles de les Cultures Popular i seccions i comissions de l’Associació es realitzen en
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 2018 han estat:
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Coorganització i participació en l’arribada i visita dels Reis d’orient a l’Hospital matern-infantil
de Sant Joan de Déu amb diferents membres de l’entitat com a patges reials. Participació
en la Cercavila d’Inici de Festa Major del barri de Sant Antoni amb els grallers La Pessigolla.
Participació en el Seguici de les Basíliques de la Barcelona Antiga amb els grallers La Pessigolla.
Participació en els Tres Tombs Infernals a Sant Andreu del Palomar amb la Víbria de Barcelona
(vella) i l’Arpella del Barri Gòtic. Col·laboració en l’organització de la xerrada tertúlia «Festes amb
animals o festes per a animals» amb la Federació dels Tres Tombs de Sant Antoni de Barcelona,
a la Sala d’Actes de La Casa dels Entremesos. Participació en la Cavalcada dels Tres Tombs de
Sant Antoni de Barcelona amb diversos genets i la Bandera de Santa Eulàlia. Participació en la
Campanya de recollida de joguines de La Casa dels Entremesos amb la Víbria de Barcelona.
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Participació en l’Arribo del Rei Carnestoltes, Sarau i Batalla Campal de la Taronjada del Carnaval
de Barcelona 2018, amb portadors per als Gegants vells de la Casa de Caritat o del Carnaval
de Barcelona. Participació en la Rua de Carnaval de Pont de Vilomara amb els Grallers La
Pessigolla. Festes de Santa Eulàlia: Participació en la Mostra de gegantets dels barris de la
ciutat al Pati Manning amb els gegants infantils Pippo i Gal·la. Participació en els Protocols de
l’Àliga amb l’Àliga de la Ciutat fent Ball de l’Àliga i la Marxa d’entrada de l’Àliga a Santa Maria
del Mar. Participació en la Ballada i Cercavila de Gegantets dels barris de la ciutat amb els
gegants infantils Pippo i Gal·la i els grallers La Pessigolla i amb portadors per la Gegantona Laia.
Participació en el Correfoc de Santa Eulàlia amb els Diables del Barri Gòtic, la Víbria de Barcelona
(vella) i els tabalers Percúdium. Participació en la Matinades de grallers amb els grallers La
Pessigolla. Participació en el Seguici de Santa Eulàlia - XXXVI Trobada de Gegants de Ciutat
Vella amb l’Àliga de la Ciutat, la Vibria de Barcelona (nova), els gegants infantils Pippo i Gal·la,
l’Àliga petita, el nan Cu-cut, els gegants nous Roc i Laia, els grallers La Pessigolla, portadors
per la Gegantona Laia i el 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. Participació en
l’exposició «Laies» al Palau de la Virreina amb la geganta nova Laia i la geganta infantil Gal·la.
Participació en la Trobada de Mulasses dels 450 anys de la Mulassa amb els grallers La
Pessigolla. Participació en la Col·locació del Penó de Santa Eulàlia i la Balladeta de la Laia amb
portadors per la Gegantona Laia i el Penó de Santa Eulàlia. Participació en la Passejada de les
Laies amb la geganta infantil Gal·la, la geganta nova Laia, els grallers La Pessigolla, portadors per
la Gegantona Laia i per la geganta Borda de la Casa de Caritat o del Corpus i el Penó de Santa
Eulàlia. Participació en 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. Rebuda del Premi Ciutat de Barcelona 2017 de Cultura Popular i Tradicional pel nostre
projecte «4 ¼» pel nostre president i pels membres de la secció de Projectes, Arxiu i Recerca.
Realització de la Ludoteca de La Casa dels Entremesos «Fes de geganter i balla amb els petits
gegants Pippo i Gal·la de la plaça Nova», amb la participació de cinc monitors de l’entitat, els
gegants infantils Pippo i Gal·la i l’Àliga petita, amb la participació de 15 nenes i nens. Realització
d’na visita guiada a les exposicions permanents i temporals de la Casa dels Entremesos per a 18
alumnes de l’Escola La Pau de Barcelona. Dos tallers de Diables de La Casa dels Entremesos
per a 50 alumnes de l’Escola el Solell de la Palma de Cervelló.

Organització de l’acte de presentació del llibre «Bestiari», tercer volum de la col·lecció Grups
festius de Barcelona de El Cep i la Nansa Edicions, amb text de Xavier Cordomí i il·lustracions
de Juanol0; amb l’assistència de 62 persones. Inauguració de l’exposició «La Festa Viscuda.
Sant Roc, 1884-1983», en el marc del projecte «4 ¼», i celebració del Premi Ciutat de Barcelona
2017 de Cultura Popular i Tradicional atorgat a l’Associació de Festes de la Plaça Nova pel seu
projecte «4 ¼»; amb l’assistència de 57 persones. Participació en un reportatge de Betevé,
Noticies 73, sobre l’exposició «La Festa Viscuda. Sant Roc, 1884-1983». Realització de la
Ludoteca «Baixem a l’Infern!» realitzant un Taller infantil de Diables del Barri Gòtic amb tres
monitors de la nostra associació i amb l’assistència de 7 nenes i nens. Participació a l’estand
de El Cep i la Nansa Edicions per la signatura de llibres «Bestiari», en motiu de la Diada de Sant
Jordi, amb el nan Cu-cut de la Plaça Nova i la Víbria de Barcelona.

MARÇ
Realització d’una visita guiada a les exposicions permanents i temporals de la Casa dels
Entremesos per a 27 alumnes de l’Escola Mercè Rodoreda de Badalona amb un monitor de la
nostra entitat. Realització d’un taller de gegants i visita guiada a les exposicions permanents i
temporals de la Casa dels Entremesos per a 50 alumnes de l’Escola Espai 3 de Sant Joan Despí
amb tres monitors de la nostra entitat. Participació en la gravació de l’audiovisual de Miguel Ángel
Blanca Pachón com a part del muntatge «Les extincions» del Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona CCCB amb l’assaig i les danses de l’Àliga de la Ciutat. Participació en la IV Trobada
de Gegants del Poble, en el marc de la Festa de la Calçotada del Poble Espanyol, Jornada de
gastronomia i cultura popular, amb els gegants nous Roc i Laia, el nan Cu-cut i els grallers La
Pessigolla2. Realització d’un taller de gegants i visita guiada a les exposicions permanents i
temporals de la Casa dels Entremesos per a 22 alumnes de l’Escola Els Costarets de Sant Pere
Ribes amb dos monitors de la nostra entitat. Participació en el «Bestieses, els convidats de la
Mulassa i el Lleó» de les Festes de Sant Josep Oriol del barri del Pi amb l’Àliga de la Ciutat i
els grallers La Pessigolla, realitzant la Marxa de l’Àliga i el Ball de l’Àliga a l’interior de la Basílica
del Pi. Realització d’una visita guiada a les exposicions permanents i temporals de la Casa dels
Entremesos per a 25 alumnes de l’Escola Mare de Déu de la Mercè de Sant Feliu de Llobregat amb
un monitor de la nostra entitat. Participació en la Passejada dels Oriols de les Festes de Sant Josep
Oriol amb el gegant nou Roc, el nan Cu-cut, el gegant infantil Pippo i els grallers La Pessigolla
-acte suspès per pluja-. Participació en la XXIV Trobada de Gegants Capgrossos, Bestiari i Balls
Tradicionals de les Festes de Sant Josep Oriol amb els gegants nous Roc i Laia, el nan Cu-cut, els
gegants infantils Pippo i Gal·la, l’Àliga petita i els grallers La Pessigolla. Assemblea General Ordinària
de l’Associació
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MAIG
Participació en la XI Trobada Biennal de Gegants de Gràcia amb els gegants Nous, Roc i Laia,
el nan Cu-cut, gegants infantils Pippo i Gal·la, àliga petita i els grallers la Pessigolla. Participació
fent l’animació a les arribades de Bellver de Cerdanya i de Puigcerdà de l’Ultra Cerdanya 2018
–Curses de Muntanya- amb els tabalers Percúdium. Participació fent l’animació a les arribades
d’Alp de l’Ultra Cerdanya 2018 –Curses de Muntanya- amb els tabalers Percúdium. Participació
a la XXVII Trobada de Gegants de la Barceloneta amb els gegants Nous, Roc i Laia, el nan Cucut, gegants infantils Pippo i Gal·la, àliga petita i els grallers la Pessigolla. Participació al Matsuri
VI Festival Tradicional Japonès, al Moll de la Fusta, amb els gegants Nous, Roc i Laia i el nan
Cu-cut. Participació l’exposició del Seguici Popular de Barcelona de Corpus, al vestíbul de
l’ajuntament, amb l’Àliga de la Ciutat i la Víbria de Barcelona.

JUNY
Participació en l’exposició del Seguici Popular, al vestíbul de l’Ajuntament de Barcelona, per la
Festivitat de Corpus amb l’Àliga de la Ciutat i la Víbria de Barcelona (nova). Participació en el Dia
de l’Associacionisme Cultural Català DASC amb portes obertes a l’exposició «La Festa Viscuda.
Sant Roc,1884-1983». Participació en el Correfoc del barri de Cerdanyola de Mataró, organitzat
pels Diables Atabalats, amb els Diables del Barri Gòtic i tabalers Percúdium. Participació en
la Processó de Corpus amb l’Àliga de la Ciutat, la Víbria de Barcelona (nova), els Gegants
Centenaris o de Sant Roc de la Plaça Nova -Roc i Laieta,el nan Cu-cut i els grallers la Pessigolla.
Participació en el final del projecte “el Cu-cut” del curs de P4 de l’Escola IPSE de Barcelona amb
el nan Cu-cut. Organització de l’acte de presentació del llibre «Gegants i Capgrossos 1», quart
volum de la col·lecció Grups Festius de Barcelona de El Cep i la Nansa Edicions, amb text de
Xavier Cordomí i il·lustracions de Juanol0; amb l’assistència de 36 persones. Participació en la
Rebuda de la Flama del Canigó, a la plaça de Sant Jaume, ambl’Àliga de la Ciutat, i fent el Ball
de l’Àliga. Participació en l’acte de repartiment dels Focs de Sant Joan (Rebuda de la Flama
del Canigó) amb sis Diables del Barri Gòtic llençant pirotècnia des del terrat de l’Ajuntament
de Barcelona. Participació en diferents activitats i cercaviles del Smithsonian Folklife Festival
(Amazing Catalonia!) a Washington DC (EE.UU.) amb l’Àrpella del Barri Gòtic. Participació en
la Trobada de Gegants del Casc Antic amb els Gegants Nous -Roc i Laia, el nan Cu-cut, els
gegants infantils Pippo i Gal·la, l’Àliga Petita i l’acompanyament musical dels grallers Gartallers.

JULIOL
Participació en diferents activitats, cercaviles i correfocs del Smithsonian Folklife Festival (Amazing
Catalonia!) a Washington DC (EE.UU.) amb l’Àrpella del Barri Gòtic. Realització d’un Taller de
Diables de La Casa dels Entremesos per a per a vint-i-cinc nens i nenes del casal Xino Xano
Associació de Lleure a càrrec dos monitors dels Diables del Barri Gòtic. Participació en l’acte
inaugural del 42è Congrés Internacional de Pueri Cantores amb l’Àliga de la Ciutat i els grallers
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La Pessigolla. Realització d’una Visita Guiada a les exposicions permanents d’imatgeria festiva i
exposicions temporals de La Casa dels Entremesos per a quinze usuaris adults amb discapacitat
intel·lectual del Centre Residencial Albatros -Fundació per l’Educació i la Salut mental ESMEN- a
càrrec de dos monitors de la nostra entitat. Participació en la Trobada de Gegants d’Horta de
Sant Joan (la Terra Alta) i estada de la colla, amb els Gegants Nous -Roc i Laia, el nan Cu-cut,
els gegants infantils Pippo i Gal·la, l’Àliga petita i els grallers la Pessigolla. 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 quinze estudiants d’arquitectura A&M de
Texas (EE.UU.) en col·laboració amb Barcelona Architecture Center SL. a càrrec d’un monitor de
la nostra entitat. Participació en el 40è Aniversari del Drac Tigre de La Geltrú, a Vilanova i la Geltrú,
amb la Víbria de Barcelona (vella) i els tabalers Percúdium. Realització de dos Tallers de Gegants
de La Casa dels Entremesos per a vint nens i nenes –cada taller- del Casal d’estiu dels Lluïsos de
Gràcia a càrrec dos monitors dels Geganters de la Plaça Nova –cada taller-

AGOST
Participació en el Cercavila inaugural «En Cu-cut dalt del ruc» amb els capgròs Cu-cut, els
capgrossos de la Plaça Nova i els grallers La Pessigolla. Participació en la XXXVIIa Trobada i
Ball de Gegants de la Plaça Nova amb els gegants nous -Roc i Laia, el nan Cu-cut, els gegants
infantils -Pippo i Gal·la, l’Àliga petita i els grallers La Pessigolla. Participació en el Seguici
Tradicional de Sant Roc amb l’Àliga de la Ciutat, els gegants centenaris -Roc i Laieta, el nan
Cu-cut, els gegants infantils -Pippo i Gal·la, l’Àliga petita i els grallers La Pessigolla. Particiipació
en la Cercavila de Víbries catalanes amb la Víbria de Barcelona (nova) i els grallers La Pessigolla.
Participació en la «Va Tocada» amb els tabalers Percúdium. Participació en el XXXVè Correfoc
de Sant Roc, 25 anys de la Víbria de Barcelona, amb la Víbria de Barcelona (vella),els Diables del
Barri Gòtic i els tabalers Percúdium.

SETEMBRE
Participació en les Festes de Sant Roc de Rubí amb la Cucanya de la Plaça Nova i tres monitors
cucanyaires. Participació en la gravació del programa infantil «Cata krac» de Betevé a La Casa
dels Entremesos amb nens de la Secció infantil. Festes de la Mercè: Participació en l’exposició
del Seguici Popular al Palau de la Virreina amb l’Àliga de la Ciutat i la Víbria de Barcelona (nova).
Participació en l’exposició 18a Mostra de Gegants al Museu Marítim amb els gegants nous Roc
i Laia, el nan Cu-cut, els gegants infantils Pippo i Gal·la. Participació en l’exposició de Dracs i
Bèsties de Foc al Born Centre de Cultura i Memòria amb l’Arpella del Barri Gòtic i la Víbria de
Barcelona (vella). Participació en el Seguici inaugural i el Toc d’inici amb l’Àliga de la Ciutat i la
Víbria de Barcelona (nova). Participació en la Passejada de Bèsties amb l’Arpella del Barri Gòtic,
la Víbria de Barcelona (nova) i els tabalers Percúdium. Participació en el Correfoc de la Mercè
amb els Diables del Barri Gòtic, la Víbria de Barcelona (vella), l’Arpella del Barri Gòtic i els tabalers
Percúdium. Participació en la Cercavila del Centenari del Pailebot Santa Eulàlia i les Joutes
Provençals amb l’Àliga de la Ciutat. Participació en les Matinades de grallers amb els grallers La
Pessigolla. Participació en l’Anada a Ofici. I el Seguici de la Mercè amb l’Àliga de la Ciutat i la
Víbria de Barcelona (nova). Participació en el Ball de l’Àliga i els Gegants de la Ciutat amb l’Àliga
de la Ciutat fent el seu ball protocol·lari. Participació en la Mostra de Balls amb els gegants nous
Roc i Laia i els grallers La Pessigolla fent el «Ball dels Gegants de la Plaça Nova – Ball de Santa
Eulàlia». Participació en la 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. Participació
en la Cavalcada de la Mercè amb l’Àliga de la Ciutat, els gegants nous Roc i Laia, el nan Cucut, els gegants infantils Pippo i Gal·la, la Petita àliga, els grallers La Pessigolla i els grallers de
l’Havana xica. Realització de dues visites guiades a La Casa dels Entremesos i dos Tallers de
Gegants per a l’Escola Pia de Caldes de Montbui amb quatre monitors de l’entitat. Realització
d’una visita guiada a La Casa dels Entremesos i Taller de Gegants per a l’Escola Lavínia de
Barcelona amb un monitor de l’entitat. Participació en el Correfoc de la Festa Major del barri del
Congrés amb els Diables del Barri Gòtic, convidats per la Congregació Diabòlica. Participació en
la 33a Trobada de Gegants i Capgrossos de Molins de Rei amb els gegants nous Roc i Laia, el
nan Cu-cut, els gegants infantils Pippo i Gal·la i els grallers La Pessigolla.
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OCTUBRE
Realització d’una visita guiada a La Casa dels Entremesos i Taller de Gegants per a l’Escola
Casas de Barcelona amb dos monitors de l’entitat. Participació a la Festa Major del Col·legi
Lestonnac de Barcelona amb el gegant infantil Pippo i la Petita àliga. Participació en la Diada
Internacional del XXVII Concurs de Castells de Tarragona, a la plaça de la Font de Tarragona,
amb els grallers La Pessigolla acompanyant els Castellers of London. Participació en la
Cercavila de Festa Major al barri de Canyelles 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 en la
Cercavila de Festa Major de Les Corts amb l’Àliga de la Ciutat. Participació en la 4a Diada dels
Gegants i Nanos Centenaris de Montblanc amb portadors per als Gegants Nous de la Casa
de Caritat o del Corpus de Barcelona. Participació en el Correfoc de Festa Major del barri de
Canyelles amb els Diables del Barri Gòtic i els tabalers Percúdium. Realització de dues visites
guiada a l’exposició permanent d’imatgeria de La Casa dels Entremesos per a l’Escola Institució
Montserrat de Barcelona amb tres monitors de l’entitat. Participació en la 2a Trobada de Gegants
de la Parròquia de Sant Pere de les Puel·les amb els gegants nous Roc i Laia, el nan Cu-cut,
els gegants infantils Pippo Gal·la, la Petita Àliga i els grallers La Pessigolla (acte suspès per la
pluja). Participació en la Cercavila del X Aniversari del Falcó Niku amb la Petita Àliga i els grallers
La Pessigolla (acte suspès per la pluja). Participació en la cercavila del Festival de Músiques en
Terres de Cruïlla a La Sènia (el Montsià), organitzat per l’Institut Ramon Muntaner, amb el nan Cucut i els grallers La Pessigolla. Participació en la Diada dels Falcons de Barcelona amb la Víbria
de Barcelona (nova).

NOVEMBRE
Organització i realització de la xerrada conferència «De víbries i tarasques... torna el monstre» a
càrrec de Xavier Jansana, escultor i creador de figures de festa, i introducció de Xavier Cordomí,
president de l’entitat; a la Sala d’actes de La Casa dels Entremesos, amb l’assistència de 47
persones. Realització d’una visita guiada a l’exposició permanent d’imatgeria de La Casa dels
Entremesos per a un grup de setze nens i nenes del C.E.E. Ca n’Oriol de Granollers a càrrec dos
monitors de la nostra entitat. Participació en el «25 anys bestials», acte de celebració dels 25
anys de recuperació del Bou, els Cavallets Cotoners, el Lleó, la Tarasca i la Víbria de Barcelona,
amb la Víbria de Barcelona i dos flabiolaires. Realització d’una visita guiada a l’exposició
permanent d’imatgeria de La Casa dels Entremesos i un Taller de Gegants de La Casa dels
Entremesos per a vint-i-cinc nens i nenes de l’Escola Isabel de Villena de Barcelona a càrrec
dos monitors de de la nostra entitat. Organització i realització de la presentació de «El Conte de
la Víbria. De com la Víbria de Barcelona es va fer de la Colla de la Plaça Nova», de Mar Calvet,
amb il·lustracions de Glòria Fort, i tot seguit «Conta contes de cercavila» a càrrec Moi Aznar i
recepció infantil amb «Panellets de Sant Roc» i obsequi del «Conte de la Víbria» a tots els nens
i nenes assistents a l’acte, a la Sala d’actes de La Casa dels Entremesos, amb l’assistència de
147 persones. Realització de dues visites guiades a l’exposició permanent d’imatgeria de La
Casa dels Entremesos i dos Tallers de Gegants de La Casa dels Entremesos per a dos grups de
cinquanta quatre nens i nenes de l’Escola Dominiques de l’Ensenyament de Barcelona a càrrec
quatre monitors de de la nostra entitat. Realització d’una visita guiada a l’exposició permanent
d’imatgeria de La Casa dels Entremesos per a un grup de setze persones grans de l’Associació
Comunitària del Verdum de Barcelona a càrrec d’un monitor de de la nostra entitat.

DESEMBRE
Realització d’una visita guiada a l’exposició permanent d’imatgeria de La Casa dels Entremesos i
un Taller de Gegants de La Casa dels Entremesos per a vint-i-cinc nens i nenes de 6è de primària
de l’escola Maristes Immaculada de Barcelona a càrrec dos monitors de l’Associació de Festes de
la Plaça Nova. Realització d’una visita guiada a l’exposició permanent d’imatgeria de La Casa dels
Entremesos i un Taller de Diables de La Casa dels Entremesos per a vint-i-set nens i nenes de 6è
de primària de l’escola Maristes Immaculada de Barcelona a càrrec dos monitors de l’Associació
de Festes de la Plaça Nova. Participació en la primera sortida de la Carassa de Nadal per la Fira
de Santa Llúcia i carrers del Barri Gòtic amb portadors per a la Carassa i els grallers La Pessigolla.
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Participació en la Campanya de recollida de joguines de La Casa dels Entremesos «Cap infant fora
de joc!!! » amb l’entrega de joguines. Organització i realització de la conferència «Pompeu Fabra,
la paraula i el joc. Els jocs que amaga el diccionari» a càrrec de Víctor Baroja i Òscar Garcia, de la
Cia de Jocs l’Anònima a la Sala de Ball de la Casa dels Entremesos, acte organitzat en el marc del
«Any Pompeu Fabra» amb l’assistència de 28 persones. Participació en la festa «Posa’t la gorra» al
Parc de la Ciutadella, organitzat per l’Associació de Nens amb Càncer AFANOC, amb l’Àliga petita,
la geganta infantil Gal·la i el nan Cu-cut. Participació en l’homenatge als Gegants Nous de la Casa
de Caritat o del Corpus de Barcelona en motiu del seu centenari en la XXV Diada de les tradicions
i costums nadalencs de la Fira de Santa Llúcia, amb portadors per als gegants. Participació al
Arribada i desfilada de l’Home dels nassos amb els tabalers Percúdium.

3. 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 -festa declarada Festa Patrimonial d’Interès
Nacional i catalogada com a 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 429 Anys de Sant
Roc. La celebració de la tradició barcelonina del 429 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, etcètera), 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 Comissió de Festes , 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
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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.

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
#429fmsantroc
youtube
www.youtube.com/channel/UCyHZ8Pdi7aWCS_-EvxyVTvw

La divulgació de la història, la cultura, els valors, les tradicions, la memòria i la dignitat del barri
de la Catedral (barri Gòtic) en particular i de Barcelona en general, entre altres amb el projecte
«4¼» -Premi Ciutat de Barcelona de Cultura Popular i Tradicional 2017-. 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’exveïns i exveïnes, plaçanovines i
plaçanovins.
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“plaçanovines
i plaçanovins:
per la memòria
i la dignitat
del barri
de la
Catedral”

