Festa de les Torrades
El Pla del Penedès
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament
Alçada:

Alt Penedès
Nucli urbà del Pla del Penedès
Centre del poble del Pla del Penedès.
229,4

Coordenades:

Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.41788
1.70823
392048
4585953

Classificació
Número de fitxa
Àmbit:
Tipologia
Estil / època:
Segle
Estat de conservació
Protecció
Accés
Ús actual:
Titularitat
Titular:
Fitxes associades:

08164-101
Patrimoni immaterial
Manifestació festiva
Contemporani
XIX-XXI
Bo
Inexistent
Fàcil
Social
Pública
Ajuntament del Pla del Penedès.

Festa Major

Autor de la fitxa
Data de registre de la
fitxa:

Descripció
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Àlex Asensio Ferrer
dl., 10/07/2017 - 02:00

És la festa que dóna més anomenada al poble i ha esdevingut una de les més representatives de la comarca,
per la qual cosa hi assisteixen molts forasters. Se celebra el diumenge de carnaval. El ritual comença amb
una cercavila amb els grallers del Pla, i a les 10h s'encenen unes fogueres amb vergues de sarga i llenya
apilada a la plaça de Catalunya per torrar-hi llesques de pa de pagès i escalivar les arengades. Mana la
tradició que els llescats de pa rodó s'empalin a la punta d'una canya i que aquesta s'acosti al caliu de les
brases, per la qual cosa cal la col·laboració de la persona que fa el mateix des de l'altre costat de la foguera
per informar de quan estan ben torrats. Aleshores, s'enretira, s'amaneix amb oli d'oliva i sal, i s'hi afegeix
l'arengada. Tot plegat es menja a peu dret acompanyat d'un bon raig de vi servit en porró. En acabat, al
migdia, es fa ball; a la tarda, festa de disfresses infantils, i, a la nit, concurs de disfresses per a adults.

Observacions:
Festa inclosa en Inventari del patrimoni festiu de Catalunya, sense valor de protecció.

Història
El seu origen es relaciona amb una variant de la festa del pa i la ceba que fins al mitjan segle XIX
celebraven els habitants del Pla i de Lavit com a acte de germanor a la Creu de Lavit, de la qual n'hauria
servat l'esperit de germanor. D'altres fonts, en canvi, diuen es va començar a celebrar a finals del segle XIX,
després de la plaga de la fil·loxera, el dimarts de carnestoltes.
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