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seguit d’elements singulars. Els caps de cartell són: “En Cu-cut dal del ruc”. La Cucanya, els
Panellets, el Seguici tradicional de Sant Roc, el Porró Llarg, el Globus del Capità Munyón, la
Festa del gos, els gegants, el correfoc i el castell de focs. Tot i això, també s’hi trobaran
altres activitats com titelles, tallers, cantades d’havaneres, falcons i diversos balls. Així,
també es trobarà la festa al carrer d’en Roca. Unes festes que volen posar als veïns i veïnes
com a protagonistes per mantenir la festa tradicional fugint de l’estressant rutina de la plaça,
sempre massiﬁcada pels turistes. És per això que les mateixes veïnes seran les pregoneres
de la Hissada de la Bandera Heràldica de Sant Roc.

La llegenda
El llegendari Barceloní situa la tradició amb l’homenatge a Sant Roc. Es diu que el visitant va
caure malalt de pesta durant una visita a la ciutat i es va resguardar a les muralles. Tothom
el va menystenir menys el gos del forner del barri, que l’anava alimentant amb panets.
Gràcies a aquells pans sant Roc es va recuperar i va reprendre el seu camí acompanyat de
l’animal. Així, se li atribueix al sant la protecció del barri contra la pesta que no va deixar cap
mort a causa de l’epidèmia. D’aquí ve que la festa sigui un vot del poble que es renova cada
any, durant la missa solemne de festa major a l’església del Pi.

Orígens
Les festes de Sant Roc a la plaça Nova tenen l’origen el 1589. Aquell any van fer la per
primera vegada una celebració en honor al sant que els havia protegit de la pesta. Als seus
orígens la festa era una processó que anava evolucionant ﬁns al seguici festiu d’avui.
Aquesta tradicional celebració només s’ha interromput durant els primers anys de la guerra
del Francès i per la guerra civil espanyola. Ara, des del 21 de març de 2017, les festes de
Sant Roc són Festa Patrimonial d’Interès Nacional inscrita al catàleg del Patrimoni Festiu de
Catalunya.
Consulta el programa aquí
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