
13 de desembre
GELIDA — ALT PENEDÈS
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La festa de Santa Llúcia se celebra a Gelida el 13 
de desembre, a les portes de l’arribada del Nadal. És 
una celebració d’origen litúrgic avui molt estimada per 
tothom, que ha conservat els valors històrics i culturals 
al llarg del temps i per aquest motiu actualment es con-
sidera patrimoni cultural. De fet, ha esdevingut la Festa 
Major d’hivern tant per la celebració gastronòmica com 
de totes les tradicions que en formen part.

L’escudella és la protagonista de la diada, segons 
una recepta tradicional: carn, verdures i llegums, que ha 
preservat els sabors i les olors de tot un segle. Les perso-
nes encarregades de preparar-la i cuinar-la pertanyen a 
l’entitat de la Comissió Festes de Santa Llúcia.

Les escudelles populars 
que guarden similituds 
amb l’escudella de Santa 
Llúcia de Gelida reben 
també altres noms com 
ranxos o sopes?

Santa Llúcia és 
tradicionalment 
la patrona de 
les modistes, les 
puntaires i les 
brodadores; per 
aquesta raó té cura 
de la vista, dels 
nostres ulls, símbol 
que porta en una 
petita safata a la 
mà, com la palma a 
l’altra. Per això diem 
“Que santa Llúcia et 
conservi la vista!”. 
La seva imatge ha 
de ser exposada a 
l’Església parroquial 
de sant Pere de 
Gelida i és propietat 
de la Comissió.

El vespre del dia abans 
de la diada es pelen les 
patates i es posen en 
remull tota la nit. 
Es preparen els llegums, 
que són mongetes i 
cigrons. I una altra feina 
important: es lliguen les 
botifarres per a poder-
les escaldar l’endemà.

Sabies que...

La llenya i la compra d’aliments
Per preparar l’escudella, el primer que es fa cada oc-
tubre, és que un grup de voluntaris van als boscos del 
redós del municipi a buscar i tallar la llenya, que un 
parell de mesos més tard, ja ben seca, servirà per fer 
bullir, no l’olla, però sí les calderes.

L’encesa del foc
La cuita de l’escudella comença a fer-se a les 5 h del matí 
al pati dels Lluïsos, amb l’espurna que encén la llenya i 
que mantindrà el foc viu que farà bullir l’aigua. L’escudella 
barrejada necessita el seu temps i més si cuinem amb foc. 
En un altre lloc, a l’edifici de les Monges, s’habilita una cui-
na on es fan els preparatius per a les calderes. Els ingredi-
ents tenen el seu guió i es van posant de forma ordenada 
durant tot el matí. Els últims tocs són el foc ben viu.

La diada
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Preparatius



Dues hores i mitja més tard, a quarts de vuit, s’hi posen 
els ossos, a les 9 h la carn de vedella, de xai i de porc. 
A quarts d’onze es treuen els ossos que han bullit i es 
talla la carn. Aquesta es tria, es trosseja i s’afegirà més 
tard. A les 11 h, hora nova, s’hi incorporen les patates, 
ja tallades i remullades del dia abans. Prop del migdia, 
s’hi posa la verdura i la carn trossejada. Els darrers in-
gredients, que no els últims, a entrar a la caldera són els 
llegums, a dos quarts d’una i un quart després, ara sí, 
els darrers: l’arròs i els fideus. Els últims tocs són el foc 
ben viu. A la 1 h en punt, la nostra escudella està llesta. 
Abans, però, la cuinera de més edat tasta el punt de sal.

Al llarg dels anys la recepta s’ha mantingut inalterable, 
raó per la qual aquesta escudella té un sabor molt ca-
racterístic, de barreja de molts gustos, cert, però el toc 
és el seu gust de fumejat. Inigualable. Aquest gust pro-
vé en gran part pel fet que es cuina durant hores, amb 
la lentitud que crema la llenya en calderes antigues, 
de coure i aram. 

També era tradició demanar espècies per les masies, 
diners a les fàbriques, a les cases del poble i als estiue-
jants. Així, l’escudella va deixar de ser només de brou 
de verdures i s’hi va poder posar carn, que és pràctica-
ment com la fem avui. 

Fins ara hem parlat de la festa i, de passada, de l’escu-
della. A la columna de l’esquerra hi teniu detallats els 
ingredients que s’utilitzen per elaborar-la.

Ingredients:

9 ossos de pernil 
salat i 
9 de pernil dolç

9 peus i ossos de 
vedella

18 peus i 9 caretes 
de porc

17 quilos de carn 
de vedella (jarret), 
10 quilos de tira de 
xai i 30 quilos de 
cansalada blanca

24 quilos de 
mongetes i el 
mateix de cigrons

40 quilos de patates

4 apis i 9 cols

14 quilos de fideus i 
14 més d’arròs.

9 litres d’aigua 
per caldera

L’escudella 

Pa amb botifarra

Recepta centenària 

Per fer l’escudella 
necessitem 500 litres 
d’aigua? Es reparteixen en 
9 calderes que es posen 
a bullir sobre tres peus de 
ferro al pati d’Els Lluïsos.

Sabies que...
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A la festa s’han anat introduint algunes novetats. Al 
segle XX, s’inclou que mentre es reparteix escudella, 
es dona a tothom pa amb un bocí de botifarra. Les 
botifarres s’escalden abans de repartir l’escudella i es 
tallen després a trossos petits.



Com en la majoria de festes populars, ja hem dit, el seu 
origen és incert: són festes que venen del “fons dels se-
gles”. Les primeres referències conegudes fins avui cal 
situar-les al segle XVIII en què està documentat que es 
feia una missa cantada a l’església de Sant Pere del Cas-
tell de Gelida i, tot i que no s’esmenta el lloc, sí que ja 
s’hi feia l’escudella. Una altra dada important que ens 
confirma la continuïtat d’aquesta celebració és la crea-
ció de la “Germandat de Beneficència Mútua de Santa 
Llúcia” l’any 1955.

Així mateix, la Consueta i Notes Històriques de la Par-
ròquia de Sant Pere de Gelida, volum gruixut escrit a 
la primeria del segle xx per mossèn Francesc Xavier 
Raventós, diu textualment: “13 de desembre, Festa de 
Santa Llúcia, tothom fa festa, a les 6 del matí la primera 
missa i a les 10, Ofici amb orquestra, a càrrec de l’Admi-
nistració i Germandat de Santa Llúcia. Després es fa la 
benedicció de la sopa als pobres de la plaça. A les 3 de 
la tarda hi ha rosari cantat amb orquestra”. 

A principis del segle XX i fins a la II República (1931-
1939) sabem que la festa depenia de la Parròquia i dels 
administradors que tutelaven la imatge de la Santa, 
cremada durant la Guerra Civil i comprada i reposada 
durant la postguerra.

La imatge, d’una manera rotativa, era guardada pels 
mateixos administradors que cada any es passaven la 
imatge per custodiar-la. Durant la Guerra Civil no es va 
celebrar. 

Vers el 1940 s’instaurà de nou tal com la coneixem 
avui: cuita d’escudella al pati dels Lluïsos (antigament 
al pati de Cal Terra), cercavila amb cobla-orquestra, 
autoritats i els administradors de la Santa. Ofici solem-
ne cantat pel Cor Parroquial i la cobla. 

L’any 1977, la 
Parròquia edita els 

Goigs de Santa 
Llúcia.

Història La recuperació de la festa de Santa Llúcia fou possible 
gràcies a la voluntat dels qui n’havien estat tradicio-
nalment els administradors: les famílies Rius, Julià i 
Esteve, els descendents dels quals encara hi partici-
pen de ple, naturalment. A més, compta amb la col-
laboració de particulars, comerciants i empresaris, així 
com també de l’Ajuntament.

L’escudella convida a l’actuació de grups folklòrics, a fer 
una Fira d’Artesans i d’Entitats Culturals i Recreatives, 
des del 1991. Quan es fa fosc, comença el Llúciafoc amb 
els Diables de Gelida pels carrers i les places de Gelida 
amb un espectacle de foc al ritme dels timbals.

Els estatuts de 
la Germandat 
Benèficiència 
Mútua de Santa 
Llúcia, publicats l’any 
1855, ens permeten 
constatar que es 
tractava d’una entitat 
local de caràcter 
assistencial per 
als socis en cas de 
malaltia o necessitat.

Sabies que...
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La festa es troba àmpliament documentada i forma 
part del Fons Santa Llúcia, que va ser cedit pels antics 
administradors de la festa a la Biblioteca Jaume Vila i 
Pascual, juntament amb l’Arxiu municipal. Les fotogra-
fies més antigues, dels anys quaranta i cinquanta del 
segle XX, formaven part de l’àlbum familiar de Jaume 
Julià Esteve. 

El fons Santa Llúcia disposa d’un bon nombre d’imatges de diferents fotògrafs, com 
en Ramon Tarrida Armengol (1927-2020), autor del documental Per Santa Llúcia 
(1976, 18 minuts) o bé en Pere Palomera Martínez, autor de l’exposició Santa Llúcia 
per dins (2004). 

És també una festivitat a favor de la solidaritat, ja hem 
parlat dels seus orígens en la beneficiència del poble, 
en convivència amb d’altres germandats: aquesta so-
corria en cas de malaltia o necessitat.

Des de fa anys, l’Ajuntament de Gelida atorga el guardó 
de Santa Llúcia Solidària, que distingeix la tasca d’ONG, 
d’institucions o d’associacions que treballin a favor de 
qui més ho necessitin. Fins avui l’han rebut nombroses 
onegès, tant les del municipi, com de la comarca i d’arreu. 

La festa té un element clàssic que és el cartell; aquest 
commemora any rere any la diada. Molts han estat els 
artistes i els dissenyadors que l’han fet. Avui aquest 
cartell es tria després d’un concurs amb un jurat. 

Pert cert, la nostra festa es troba recollida en el llibre 
Catalunya Bull. La comissió ha impulsat i forma part 
de la Federació d’Escudelles, Ranxos i Sopes Històri-
ques de Catalunya: per formar-ne part, l’escudella ha 
de tenir més de cent anys d’història, s’ha de coure 
amb foc de llenya i s’ha de fer servir la caldera.

Des de fa poc també es fa un concurs de dibuix, entre la 
biblioteca i la comissió, per donar a conèixer la festa als 
infants i als joves. El dibuix guanyador inspirarà el plat 
que servirà per assaborir l’escudella a la plaça o bé de 
record de la diada.

L’any 2006 la Comissió de Festes de Santa Llúcia, amb 
Jaume Surià Esteve i Jordi Julià Pla, van ser els prego-
ners de la Festa Major de Gelida.

Conservació

Solidaritat

Difusió
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Cartells de 2015, d’Anna 
Cid i Paula Macho, i de 
2019 d’Albert Font

Caldera de Santa 
Llúcia de la ceramista 
Mercè Rius

Imatges del 
repartiment i 
l’elaboració de 
l’escudella dels 
anys 50, 60 i 80.



05.00 h
Pati Els Lluïsos
Encesa de 
fogueres

12.15 h 
aproximadament
S’escalden les 
botifarres

12.45 h 
aproximadament
S’afegeixen les llegums i 
després l’arròs i els fideus

07.30 a 10.30 h 
aproximadament
Es cuinen els ossos 
i la carn

13.00 h
Es tasta, es rectifica 
de sal i es pugen les 
calderes a la plaça

10.45 a 11.45 h
S’afegeixen les 
patates, la carn 
i les verdures

Seguidament, 
plaça de l’Església
Benedicció, tast 
i repartiment de 
l’escudella

De l’encesa al plat



Ja col·loquen les calderes
a sobre de les fogueres.
I quan el dia és clar 
comencen a fumejar

I tothom en vol menjar
no sé pas si allargarà.
Botifarra. Pa i porró,
ara si que va de bo.

Fragment de l’auca 
de Ramon Tarrida 
Armengol publicat a la 
revista l’Eixida l’any 1987

Portada Valentino Ferrari. Il.lustració sobre el repartiment de l’escudella: fotografia del 
Fons Santa Llúcia(1945) — Text Montserrat Julià — Fotografies Marc Ensenyat, Orlando D’Elia, 

Josep Maria Buch i arxiu familiar de la família Julià — Publicació Desembre de 2020


