SANT JULIÀ DE LÒRIA · 2015

FESTIVITAT DE LA MARE DE DÉU DE CANÒLICH

Bona Diada!

SALUTACIÓ · Sra. Cònsol major

En el moment que escric aquestes línies, no sé encara si el dia de Canòlich brillarà el sol o no. Allò que sí que brillarà,
n’estic segura, serà la congregació de veïns que pujarà ﬁns a l’ermita de la Mare de Déu per a celebrar la festa de la
nostra patrona.
El calçat còmode i la roba adequada per a la caminada són un uniforme simpàtic que ajuda a que tots ens assemblem
una mica més. Compartim força coses. El lauredià és recte en les seves conviccions i estima la seva parròquia a la qual
defensa. És un sentiment de pertinença i d’unitat difícil d’explicar i a la vegada, seductor per al nouvingut. Així és la
diada de Canòlich, un punt d’unió que esborra diferències i discrepàncies. Les canvia per salutacions i somriures.
El programa de festes arriba un any més carregat de bones ocasions per a compartir moments de lleure. El maig és el
principi del període de l’any per a gaudir de l’aire lliure. Si és en bona companyia, millor. Així que la pujada a
Canòlich, i el fet de compartir la festa amb tots vosaltres, és per a mi i per a tots els membres del Comú un dels millors
moments de l’any.
Com trobareu en les pàgines del monogràﬁc que acompanya el programa, ja fa uns quants dies que el racó privilegiat
de la nostra muntanya que acull Canòlich rep els lauredians en aquesta festa. Hem escrit molt breument la història
dels darrers mil anys de Canòlich. Enguany és el número u dels mil següents.
Aproﬁto aquesta pàgina per saludar-vos amb alegria per la festa que s’apropa i amb molta il·lusió per poder fer-ho
personalment durant la diada de la nostra estimada Mare de Déu.

Bones festes de Canòlich!
Montserrat Gil Torné
Cònsol major de Sant Julià de Lòria

SALUTACIÓ · Sra. Consellera de cultura

Com cada any hem preparat propostes d’activitats per al maig, el mes de les festes de Canòlich. És un mes de dies
llargs, de sol, de balcons arreglats, de camins de muntanya per passejar i moltes coses relacionades amb la bona
temperatura de la primavera.
En el programa veureu un munt d’activitats per fer durant aquestes setmanes. Hi trobareu també les pròpies de la
diada de Canòlich, un dels punts àlgids de la tradició laurediana.
Enguany ens hem preguntat on era l’origen històric d’aquesta festa. No quant al culte de la Mare de Déu, sinó quant
al lloc i a la forma de la diada. Aquesta pregunta ens ha portat un mil·lenni enrere, any amunt any avall. En poques
pàgines hem fet un viatge ric en emocions i descobriments dels nostres avantpassats.
Us convido a descobrir-ho amb la lectura del monogràﬁc, “Una història per a Canòlich”. És una història que ens
atrevim a contar després d’analitzar alguns documents que hem tingut entre les mans. Possiblement n’existeixen
moltes altres i calen les competències d’historiadors més avesats que nosaltres per fer un treball aprofundit.
Però hem posat una pedreta en el camí d’aquesta història farcida d’anècdotes. Espero que us agradi.
Com cada any, aproﬁto aquest full per a saludar-vos i de pas, desitjar que tingueu una molt bona diada de Canòlich.

Benvinguts a les festes de Canòlich!
Maria Servat Codina
Consellera de Cultura de Sant Julià de Lòria

PROGRAMA · Maig 2015

ACTIVITATS A LA PLAÇA DE LA GERMANDAT
Dilluns, dimecres i divendres
De 17.30 a 20.30 h · pràctica de diferents esports i inﬂables
Dimarts i dijous
De 17.30 a 20.30 h · trial, jocs tradicionals i inﬂables
Dissabte i diumenge
D’11.30 a 14.30 h i de 16.30 a 20.30 h · tornejos de diferents esports i inﬂables

Durant tot el mes de maig

REVIU L’APERITIU!
Els diumenges hi haurà activitats programades

Fes l’aperitiu qualsevol dia de la setmana als bars i restaurants participants,
sol·licita la teva butlleta, i entra al sorteig de premis!
Promoció especial tots els dies de la setmana: MARTINI+TAPA= 3 €
Per a més informació: Oﬁcina de Turisme de la plaça Laurèdia, tel. 744 045

DIJOUS 14 DE MAIG
De 20 a 22 h · Curs de cuina a càrrec de Guille Cervera
Xocolates a la tassa amb melindros - Preu: 22 €
A l’Escola d’Art. Informació al tel. 744 044

DISSABTE 16 DE MAIG
9 h · Trofeu de Canòlich de rítmica - 20è aniversari CE. Sant Julià
Al Centre esportiu. Informació al tel. 743 700

Tot el dia · Celebració del Dia Internacional dels Museus 2015
Entrada gratuïta al Museu del Tabac - Antiga fàbrica Reig i a l’exposició Antològica Pilarín Bayés.
Horari: dissabte, de 10 a 20 h (última visita a les 18.30 h)
Informació i reserves: tel. 741 545

3a TRANS ANDORRANA DE VEHICLES ANTICS
D’11 a 11.15 h · Cursa cronometrada per la Ctra. de la Rabassa
D’11.20 a 11.50 h · Reagrupament dels vehicles a l’aparcament de la cota 1.600 de Naturlandia
De 12.15 a 13.15 h · Exhibició dels vehicles antics participants a l’av. Verge de Canòlich
(entre l’església i la plaça Calonge-Sant Antoni)

De 20 a 22 h · Curs de cuina a càrrec de Guille Cervera
Espatlla de xai conﬁtada amb patates Pont-Neuf - Preu: 22 €
A l’Escola d’Art. Informació al tel. 744 044

DIMECRES 20 DE MAIG

Tot el dia · Portes obertes sessions futbol sala, d’escola de natació i cursets
Al Centre esportiu. Informació al tel. 743 700

De 10 a 12 h · Curs de cuina a càrrec de Guille Cervera
Espatlla de xai conﬁtada amb patates Pont-Neuf - Preu: 22 €
A l’Escola d’Art. Informació al tel. 744 044

DIJOUS 21 DE MAIG

Tot el dia · Portes obertes d’iniciació esportiva, d’escola de natació i cursets
Al Centre esportiu. Informació al tel. 743 700

De 20 a 22 h · Curs de cuina a càrrec de Guille Cervera
Espatlla de xai conﬁtada amb patates Pont-Neuf - Preu: 22 €
A l’Escola d’Art. Informació al tel. 744 044

21.30 h · 46a Temporada de teatre amb Beth Rodergas
Flor de nit, El cabaret - Preu de l’entrada: 22 €
(25% de descompte als posseïdors del Carnet jove, la Targeta magna o el carnet universitari de l’UDA)
A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià. Informació al tel. 744 044

DISSABTE 23 DE MAIG

11 h · Nascuts per llegir a càrrec de Mon Mas
Barrets per marrecs (per a infants d’1 a 3 anys)
A la Biblioteca Comunal Universitària. Informació al tel. 744 044

22 h · Concert de Canòlich a càrrec de la Coral Rocafort, la Llar de Lòria
i els Petits Cantaires Lauredians

A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià. Informació al tel. 744 044

DIMARTS 26 DE MAIG

16.30 h · Taller tèxtil a càrrec de Maria Medina.

Vine a fer la teva bossa de roba pel pa de Canòlich - Preu: 20 €
A l’Escola d’Art. Informació al tel. 744 044

17 h · Bibliovacances a càrrec de La Minúscula

Contes de gallines, galls i corrals (per a infants de 3 a 10 anys)
A la Biblioteca Comunal Universitària. Informació al tel. 744 044

20.30 h · Club de lectura

Tertúlia literària sobre el llibre El amante lesbiano de Jose Luis Sampedro
A la Biblioteca Comunal Universitària. Informació al tel. 744 044

DIMECRES 27 DE MAIG
16 h · Taller tèxtil a càrrec de Lourdes Bassaganya.
Vine a fer la teva bossa de roba pel pa de Canòlich - Preu: 20 €
A l’Escola d’Art. Informació al tel. 744 044

17 h · Bibliovacances
Taller creatiu a càrrec de la biblioteca (per a infants de 3 a 10 anys)
A la Biblioteca Comunal Universitària. Informació al tel. 744 044

DIJOUS 28 DE MAIG
16.30 h · Taller tèxtil a càrrec de Maria Medina.
Vine a fer la teva bossa de roba pel pa de Canòlich - Preu: 20 €
A l’Escola d’Art. Informació al tel. 744 044

17 h · Bibliovacances a càrrec d’Assumpta Mercader.
Contes de la jungla (per a infants de 3 a 10 anys)
A la Biblioteca Comunal Universitària. Informació al tel. 744 044

DIVENDRES 29 DE MAIG

De 20 a 22 h · Assaigs dels cants de Canòlich
A l’Església parroquial

DEL DIJOUS 28 DE MAIG AL 5 DE JUNY
Exposició Una història per a Canòlich
Inauguració a les 11.30 h, a Casa Comuna

DIUMENGE 31 DE MAIG
8.30 h · Concurs de pesca de Canòlich
Al riu d’Ós

17.30 h · Ball de tarda
Al Vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià

Festivitat de la

Mare de Déu de Canòlich

DISSABTE 30 DE MAIG

7.30 h · Pujada popular a Canòlich pel camí vell (sortida de l’aparcament de l’ITV)
8 h · Aviada de coets amb la col·laboració dels membres del Consell de Festes Lauredià
8 h · Missa a l’església de la Parròquia
10 h · Missa al Santuari de Canòlich
11 h · Ballada de sardanes amb la cobla Principal de Berga
12 h · Missa i benedicció del terme
Amb la representació del Ball de Canòlich
a càrrec de l’Esbart Laurèdia
13 h · Benedicció i repartiment dels pans de Canòlich

> Detall dels missals romans conservats a l’arxiu del Comú de Sant Julià de Lòria

UNA HISTÒRIA PER A CANÒLICH
MONOGRÀFIC

UNA HISTÒRIA PER A CANÒLICH
Coneixem la llegenda i complim la tradició. A més amb alegria. Defensem l’autenticitat de la festa
de la nostra patrona fent a peu la caminada sense límit d’edat, mentre les cames aguantin i també
si convé, a cops de hacs (h) que van i venen. Fins aquí tot clar.

Ara bé, quina ha estat la virtut, la qualitat o la casualitat que ha fet de
Canòlich l’aixopluc de la Mare de Déu que porta el seu nom?
Heus aquí una història que no pretén més que això: explicar una de les moltes versions possibles
per als darrers 1000 anys (aprox.) de Canòlich. En realitat, ens quedarem a les actes del 1903, en les
quals els Comú ﬁxa de forma deﬁnitiva la festa de Canòlich així com la distribució dels pans blancs
de lliura. A partir d’aquí, el següent és força conegut.
Tractem aquí més de l’emplaçament i de la història de la gent que d’afers religiosos. Ens basem en
indicis – que no certeses- que els documents deixen caure quan se’ls tracta amb cura.
Hem pouat de les actes del Comú, dels llibres publicats per l’Arxiu Nacional, de la bona voluntat
d’historiadors, i d’algunes hores de fer rodar el cap i la imaginació per a trobar un ﬁl per a la història.
Potser algú podrà dur a terme algun dia un estudi més aﬁnat.
Us presentem una història basada, això sí, en fets reals

“En temps de necessitat de guerra tots se poden recollir dintre la muralla, perquè cascú
té casa dintre la muralla…”
>Spill manifest de totes les coses del
Vescomdat de Castellbò

> Fresc mural. Monestir de Valbuena.

LA IMPORTÀNCIA DEL CASTELL DE CIVÍS. SEGLES XII - XVI
Temps era temps... en un castell vivia tot de gent. Impossible dir-vos a hores d’ara quants, o qui.
Estem parlant de Civís, nom de la vila fortiﬁcada així com del territori que en depenia.
“...en lo dit castell o lloch de Civís ha tres torres y per la muralla entorn moltes garites per aguaytar,
ha y dos portals. De les tres parts de la muralla en les dues fan muralla les cases, la resta és muralla
sense cases; és loch molt reben id est que està en pendent; ha y una sarbatana e un booso de la vila e
una ballesta de passa.” “Tota la jurisdicció alta e baxa, civil e criminal, mer e mixg imperi e tota
altre señoria del lloch de Civís e terme de aquell és de la señora Reyna e vezcomtessa de Castellbò”. (I)
Aquest text pertany a l’“Spill manifest de totes les coses del Vescomdat de Castellbò”, un treball
encomanat per la reina Caterina de Navarra a Pere Tragó el 1492. Ens dóna una aproximació a la
importància d’aquest castell per al seu entorn.
Un territori amb conreus, que es troba en el camí que uneix La Seu d’Urgell i Civís seguint el
traç del riu Valira (obrim un parèntesi pel nom del riu Valira el qual, com recull B. Marquès
en “Els documents de Santa Cecília d’Elins (881-1198)”, apareix com a riu Valeria
-flumen Valeria-(II)).
La presència documentada per Lluís Obiols (III) de 9 molins ens dóna una idea de la importància de
la vila de Civís. En la majoria dels pobles hi havia un únic molí. La xifra pot pujar ﬁns a 3 en el cas de
poblacions més importants. Però 9 és una xifra insòlita.

> Molins de Civís
Fotos: Lluís Obiols Perearnau

Civís es troba en allò que havia estat un encreuament de camins important, era una via secundària,
la qual Carles Gascón(IV) descriu com a derivada de la via principal del Segre que unia Lleida amb
Llívia i Elna. Remuntava la vall del Valira per arribar ﬁns a Tolosa per la vall de l’Arieja. De la
importància d’aquest camí n’és testimoni la presència de la creu del Coll d’Ares. Gascón proposa
per a l’emplaçament d’aquesta creu“uns origen antics (...) que remetrien a un passat precristià i
a un tipus de monument que podria haver tingut una funcionalitat viària”.

CREU DEL
COLL D’ARES

> Vista general del poble de Civís
Foto: Lluís Obiols Perearnau

> Creu del coll d’Ares
Foto: Alexandra Palma / Consell Comarcal
de l’Alt Urgell

El fet que Civís fos una vila fortiﬁcada signiﬁcava una xifra de població important: la presència de
guarnicions militars, de famílies, de comerciants... És a dir, la necessitat de conreus i d’intercanvis de
productes amb les poblacions veïnes. En aquest cas, parlarem dels veïns que habitaven Canòlich

Canòlich, terra de colons
El nom de Canòlich, si seguim una possibilitat que apunta Manuel Anglada(V), podria tenir les
arrels en el mot llatí colonica, és a dir, “casa de pagès”, o “terra de colons”. Aquesta proposta
d’Anglada ens remet a uns documents referenciats en la “Miscel·lània a Dom Cebrià Baraut i
Obiols”(VI). El dia 8 de juliol de 1214 el Sr. Martí d’Aixovall fa donació dels béns que posseeix
a Sant Julià de Lòria i a Aixovall a la seva esposa, Maria. Ella cedeix també al seu marit una part

de la seva herència. Ens interessa per a la nostra explicació la descripció del límits de les
propietats “...de sancti Juliani de Loria et in villa de Exoval...”. Trobem que el 4t punt de la
delimitació és “.III. in col de Choloneg”.
Un mes més tard, concretament el dia 6 d’agost de 1214, el matrimoni cedeix al seu ﬁll
Guillem la tercera part dels seus béns, exceptuant la terra de Fonades i la vinya del Grau de Sant

Martí. “...ego Martinus de Exoval et uxor mea Maria fecimos charta donacionis a te filio nostro

Guillelmo...” i torna a aparèixer el “col de Choloneg” com a límit de les terres cedides. L’existència
doncs del mot colonica així com d’un metaplasme sil·làbic (canvi de posició de les síl·labes),
apuntats per Anglada no semblen del tot desencertats. Si obrim el “Diplomatari de la Vall
d’Andorra Segle XV”(VII), trobarem en textos de delimitacions de terrenys el nom de Conolech

“...sobre lo camí que devalle de Conolech e va a Sent Andreu de Conolech...”, “... fins al torrent
que devalle del coll de Conolech, hon se ajuste ab lo dit torrent de coll de Juvell, e tirant tot
torrent amunt fins el dit coll de Conolech...”.

> Treballs del camp. Segon quart segle XIV
Museu Nacional d’Art de Catalunya

Tenim doncs un Canòlich (Choloneg) que representa unes terres de conreu, vinyes entre altres i que
es troba en el camí que uneix La Seu d’Urgell, Civís i el seu castell amb tot el que això comporta:
habitants i intercanvis comercials. Podem imaginar un trànsit relativament freqüent de persones en
aquestes alçades de la Baixa Edat Mitjana. Predominaven els masos dispersos i qualsevol bocí de
terra era conreat. Hem d’imaginar doncs un paisatge força diferent del que coneixem.
Del conreu de les terres i del camí transitat cap a Civís, sorgeix potser la primera capella a les terres
de Canòlich, com a un punt de repòs per als viatgers i de pas, un espai per a l’oració.

Aquí, per tal de seguir els documents dels quals disposem als nostres arxius (actes del Comú i llibres
de comptes), hem d’avançar uns quants segles

SANT ANDREU DE CANÒLICH. EL CONCILI DE TRENTO.
CALZES I MISSALS ROMANS
El 25 de maig de 1589 es va reunir el Consell de Comú de Sant Julià (a l’acta no consta “de Lòria”).
Era cònsol en aquell moment el Sr. Ramon Berengueret i havia de fer front a una necessitat de la
parròquia. Calien tres calzes d’argent i tres missals romans.
Les esglésies de “Sant Esteve de Bexesarri, Sant Joan de Axàs
i de Sant Andreu de Canolich” no en tenien i ja havien passat
8 o 9 anys des del moment en què es van trobar a faltar.
“...8 o 9 anys que en dites iglesies no se ha dit missa i que
dites iglesies no tenen ni riqueses ni renda”.
Calia trobar diners per comprar aquest material i complir així
amb les disposicions preses per l’església després de les inspeccions
dels visitadors que s’enviaven a les parròquies per a comprovar
que tot estava en ordre.

> Calze de plata daurada, de 1617
Església parroquial de Sant Julià i
Sant Germà de Sant Julià de Lòria

> Detall de l’acta de sessió de Comú del 25 de maig de 1589
Llibre d’actes del Comú de Sant Julià de Lòria Núm. 1 (1575-1601)
ACSJ, L. Núm. 1

Sabem que el 1575, Jaume Thor era el vicari perpetu. A més, Joan Cudí exercia de prevere i
Pere Lafont de purgatori (eren de purgatori els sacerdots que llogaven els comuns i que
s’encarregaven de dir les misses per les ànimes del purgatori. Ho feien amb les almoines recollides
en el bací de les ànimes(VIII)). Els visitadors de l’església van establir un informe en el qual, entre altres
coses, van destacar la necessitat de comprar missals romans.

> Missals del Comú de Sant Julià de Lòria

> Portada d’un missal de 1670

L’origen d’aquesta necessitat es troba en el Concili de Trento, clausurat el 4 de desembre de 1563.
En aplicació dels seus decrets, el papa Sant Pius Vè va publicar el 1570 el Missale Romanorum
que hauria de substituir des d’aleshores els antics missals.

> Concili de Trento.
Museu del Palazzo del Buonconsiglio, Trento

Així que va arribar un moment en el qual el Comú de Sant Julià de Lòria va haver de prendre la
decisió de comprar els nous missals que faltaven per a les esglésies de Sant Esteve de Bixessarri,
de Sant Joan d’Aixàs i de Sant Andreu de Canòlich. Però les arques públiques no estaven prou
plenes, així que el cònsol, Ramon Berengueret, segons recull l’acta de la reunió del Comú,

procedeix a la venda d’uns terrenys a favor d’Antoni Tor a)Palanca de Bissisarri. De la venda
s’obtenen “...14 lliures i 14 sous...” amb els quals es va fer front a les despeses en qüestió.
Els terrenys venuts del Solà de Sant Germà pertanyien al terme de Canòlich. Segons les
delimitacions que trobem a l’acta, les terres venudes confrontaven amb “la iglesia de Canolich...
ab prat de Antoni Tor... de prat ab lo son mateix... y de altre part ab lo paredo de la iglesia de
Canolich”. Dit això, per a allò que ens ocupa en aquest publicació, l’església del terme de Canòlich
estava dedicada aleshores a Sant Andreu

> Llibre d’actes del Comú de Sant Julià de Lòria. Núm. 1 (1575-1601)
ACSJ, L. Núm. 1

SANT BERNABÉ I NOSTRA SENYORA DE CANÒLICH
Fem un salt ﬁns al 1614. El dia de Sant Andreu té lloc una reunió del Consell de Comú. Trobem l’acta
d’aquell dia que comença amb les paraules:
“a la vista de Sant Andreu de 1614 a ordenat la parroquia que com feien caritat a 20 de maig
que la mudam per al dia de st barlabe que dest hora en avant es la voluntat de la parroquia que
lo dia se acostumave de fer fasam les professons y la benedictio del terme i ques fase festa com
si ere diumenge...”

> Detall del text de l’acta del Comú de Sant Julià de Lòria, any 1614
ACSJ, L. Núm. 2

El consell de Comú decideix traslladar la tradició de fer caritat del dia 20 de maig al dia
de Sant Bernabé, és a dir, el dia 11 de juny. D’aquest text traiem dues constatacions. La primera
és la proximitat de la data del 20 de maig i la de l’actual diada de Canòlich (darrer dissabte de maig).
La segona constatació prové de la següent decisió recollida en l’acta: “...que es facin professons i la
benedicció del terme com s’acostumava a fer...”. Trobem doncs un lligam entre aquesta època de
l’any, que podem situar entre ﬁnals de maig i principis de juny, el terme de Canòlich i les
celebracions religioses, inclosa la benedicció de terme. Tot plegat encara intermitent. En realitat el
Comú ordena el retorn a l’exercici de la caritat, de les processons i de la benedicció del terme.
Quant a la benedicció i distribució del pa escau fer referència aquí al treball de Francesc Xavier
Parés sobre l’Ordinari d’Urgell de 1536 - Ritual en ús al Principat d’Andorra(IX). Aquest autor
recorda l’Himnari de Reims per la benedicció del pa presentat i ofert i no utilitzat per a la comunió
de la missa dels diumenges i festes. Parés destaca la popularitat d’aquest acte durant l’Edat Mitjana
el qual representava un substitutiu de la comunió.
Anem ﬁns al dia 31 de maig de 1672. Aquell dia s’acorden les misses i les processons de l’any
-la simbiosi entre l’autoritat comunal i l’eclesiàstica és aleshores absoluta-. Aquí trobem ja de forma
clara l’advocació de la Mare de Déu de l’església situada a Canòlich i la celebració de la missa el
darrer dissabte de maig:“...la nostra senyora de Canòlich que és el darrer dissabte de maig...”

> Detall del text de l’acta del Comú de Sant Julià de Lòria, any 1672
ACSJ, L. Núm. 2

CONSOLIDACIÓ DEL CULTE A LA MARE DE DÉU DE CANÒLICH

Arrel del Concili de Trento s’oberva un auge important de la devoció mariana. Aquesta
envaeix la iconograﬁa amb noms-topònim que sorgeixen del lloc de les aparicions a tota
la geograﬁa del catolicisme. És el cas de la nostra patrona, la Mare de Déu de Canòlich.
El 1680 el Comú pren la decisió de vendre terres per tal de pagar les obres fetes a la capella de
Canòlich. El 10 de juny d’aquell any Antoni Guillo compra al Comú la serra del peu de la costa de
Sibós i un mes més tard, és en Franch Masa Brou -mestre de cases, segons descriu l’actaqui compra un tros de terreny comunal a la partida de Fontanal, al costat de la Serra del Bringué,
prop de la font del Pollet.
Arribats a aquest punt, tenim la capella ja ben arreglada, dedicada deﬁnitivament a la Mare de Déu
de Canòlich i sabem que la missa per a la Mare de Déu se celebra el darrer dissabte de maig

COCA... VI... PA... CREU... LLANTERNA... BANDERA

És el dia 9 de juny de 1764 quan el Comú “lo Consell de St. Julia” pren una decisió que marca
el caràcter de la diada de Canòlich:“Ordene lo Consell de Sn Julia que de aquesta ora en anlla lo
fer Caritat lo ultim disapte de maig de una Coca y vi a la Mare de Deu de Canòlich...”.
Aquesta acta en qüestió és rica en informació. Ens diu, entre altre coses, que el vi el proveeix
l’arrendatari de la Casa Comuna de la plaça. Sabem que el Comú arrendava locals a la plaça i que un
d’ells tenia la funció d’hostal i de comerç de queviures.

Aquell any, el Comú condona aquest pagament per a fer caritat en l’aplec. “...lo bot del vi dona lo
arrendatari de la Casa Comuna de la plasa lo avem condonat per fer Caritat en dit afecte...”.
A partir d’aquesta decisió de fer caritat el dia de Canòlich, gran part de la història queda recollida en
els llibres de comptes.
El primer registre remunta al 1791 i correspon al pagament per portar la creu, la bandera i una
llanterna el darrer dissabte de maig a Canòlich. El camí ﬁns allà ja resultava prou llarg com per fer-lo
a les fosques si el sol es ponia durant la baixada per exemple.

> Detall del text de la llibreta de comptes del Comú de Sant Julià de Lòria, any 1791
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L’any 1807 el Comú, a més de pagar pel transport de la creu, la bandera i la llanterna, paga a

l’ecònom de la parròquia per onze misses i pregàries. Abona també una quantitat per la
benedicció de la campana, les processons del mes de maig així com la de Canòlich.

L’any 1833, a més del transport de la creu, de la bandera i de la llanterna es paga per portar-hi el pa.
Uns pagaments que s’aniran repetint al llarg dels anys.
El 1874 es paga també la cavalcadura del vicari i a la creu, la llanterna i la bandera, s’afegeix
un pendó.

El 1883 a més, el Comú abona les despeses de pastar pa. Hem passat de la caritat de la coca i el vi
cap al pa pastat especialment per al dia de Canòlich.

El 1897, es paga a l’hostal una mitgera de vi així com sal i oli per a pastar el pa de Canòlich. Això ens
fa pensar que el pa en qüestió pot ser una coca salada
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ACSJ, Núm. 208

> Comptes del Comú de Sant Julià de Lòria, any 1892 i 1893
ACSJ, Núm. 217

> Comptes del Comú de Sant Julià de Lòria, any 1897
ACSJ, Núm. 190

> Comptes del Comú de Sant Julià de Lòria, any 1900
ACSJ, Núm. 1219

1903: L’ANY DEFINITIU. LA IMPORTÀNCIA DEL PA BLANC
Acord de Comú del dia 17 de maig de 1903: “Per acord de majoria del poble, s’estableix fer
festa l’últim dissabte de maig per celebrar l’aplec de Canolich”.
El dia 25 de juliol del mateix any, s’acorda vendre 8 quarteres de blat i donar pans blancs de lliura

cada any per Canòlich. Aquest pa blanc era un motiu -a banda del culte a la Mare de Déu- més que

suﬁcient per pujar ﬁns a l’església. Era un aliment exclusiu de les classes benestants.
Dos mesos més tard, el 27 de setembre de 1903, el Comú acorda donar 20 duros a favor de la capella
de Canòlich
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EPÍLEG

Hem traçat amb més o menys encert una línea entre el terme de Canòlich, el poble de Sant Julià de
Lòria i el culte a la Mare de Déu en aquella capella que visitem cada darrer dissabte de maig. Una
tradició com aquesta bé mereixia una història que l’expliqués. Queden moltes preguntes per respondre
ja que són moltes les persones i les circumstàncies que han conﬁgurat el dia de Canòlich que coneixem.
Per exemple: el 3 de juny de 1904 el Comú abona 85 pessetes al forner pel pa de Canòlich.
Aquest forner era el Tonet del Duran.
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