FESTES DE CANÒLICH
SANT JULIÀ DE LÒRIA · 2016

28 DE MAIG
FESTIVITAT DE LA MARE DE DÉU DE CANÒLICH

SALUTACIÓ
SR. CÒNSOL MAJOR

Benvolguts conciutadans:
Les tradicions són una part molt important de la història de la nostra parròquia. Fins i tot m’atreviria a dir que són les
que conﬁguren l’essència de Sant Julià de Lòria. I d’entre totes elles no n’hi ha cap de més important -amb el màxim
de respecte i estima envers les altres- que la tradició de pujar a Canòlich el darrer dissabte del mes de maig.
Com a cònsol major, torno a tenir el privilegi d’adreçar-me a vosaltres per compartir una nova edició d’aquesta festa
tan familiar i de profundes arrels històriques. Justament, són aquestes arrels i la raó per la qual les mantenim el que
us intentem explicar en el monogràﬁc que teniu a les vostres mans.
Canòlich és una jornada festiva i litúrgica, amb multiplicitat d’activitats de caràcter marcadament popular que donen
cabuda a gent de totes les edats. Però, sobretot, és un dia per pujar a retre homenatge a la Verge i compartir
l’esmorzar i/o el dinar amb la família i els amics. Així doncs, espero que la propera Diada de Canòlich tornem a viure
una jornada de germanor.
No vull concloure aquestes línies sense abans agrair molt especialment el treball que bona part del personal del
Comú i les diferents entitats fan perquè la Diada de Canòlich sigui sempre un èxit, així com també per enviar-vos a
tots una molt cordial salutació en nom del Comú de Sant Julià de Lòria i en el meu propi.

Josep Miquel Vila Bastida
CÒNSOL MAJOR DE SANT JULIÀ DE LÒRIA

SALUTACIÓ
RECTOR DE LA PARRÒQUIA

L’«altra festa» a Canòlich
El darrer dissabte de maig, diada de Canòlich, és un dia de joia compartida, de festa, des de primeres hores del matí.
Des de l’aviada de coets a les vuit del matí i la missa a la parròquia, i més tard amb la culminació de la celebració
eucarística a l’aire lliure al Santuari de Canòlich, els ﬁdels de Sant Julià de Lòria vivim amb intensitat molts elements
evangèlics: la companyonia amb els amics i entre la família, l’esforç compartit dels pelegrins que pugen a peu cap el
Santuari, la solidaritat, la pregària, l’encesa d’espelmes, l’amistat, la comprensió... grans i petits, de molts diversos
orígens i amb feines diferents, ens trobem, tot escampant la festa del nostre cor. Aquesta és l’autèntica festa de Canòlich.
L’hem estat preparant amb intensitat al llarg de tot el mes de maig. Activitats de tota mena: esportives, culturals,
infantils, han nodrit els nostres carrers i places de ciutadans que volen estar presents en la seva parròquia. Canòlich té
nom de trofeu de natació i d’exhibició de taekwondo, nom de festival de música cristiana al novembre, té gust de la
solidaritat de joves i grans i de les seves gestions i activitats envers els més necessitats, els més grans, els discapacitats;
també té la forma dels punts de llibre... i la sonoritat del llibre escollit en veu alta. Canòlich té la cantarella del ball i el
reﬁlar dels cantaires de la parròquia. Sense dubte, un exercici de reaﬁrmació com a comunitat cristiana que arriba al
seu zenit quan celebrem plegats l’Eucaristia davant de la Mare de Déu, encimbellada a la muntanya.
La diada de Canòlich és un moment de retrobament amb les arrels. I també amb les nostres arrels cristianes tot
apropant-nos a la Mare. El simbòlic acte de beneir els pans, després de l’Oﬁci, té un gust especial i saborós: el de l’acte
de compartir i repartir i fer-ho amb bon talant. Us convido a participar en l’«altra festa» de Canòlich.

Mn. Pepe Chisvert

RECTOR DE SANT JULIÀ DE LÒRIA

PROGRAMA

DIUMENGE 1 DE MAIG
Trial de Naturlandia
Informació a www.fma.ad

FINS AL DIMECRES 4 DE MAIG

Exposició de l’Aula Tèxtil de Sant Julià de Lòria
Al vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià · Informació al tel. 744 044

DIJOUS 5 DE MAIG

18 h · Lliurament de premis del concurs de punts de llibre
A la Biblioteca Comunal Universitària · Informació al tel. 744 044

DISSABTE 7 DE MAIG

10 h · Trofeu de Canòlich de natació
A la piscina del Centre Esportiu · Informació al tel. 743 700

DIUMENGE 8 DE MAIG

FESTA REVIU L’APERITIU amb activitats, còctels i tapes
A la plaça de la Germandat · Informació al tel. 744 045
9 h · Trofeu de Canòlich de rítmica
A la pista poliesportiva del Centre Esportiu · Informació al tel. 743 700
18 h · Espectacle TERRITORI.CAT a càrrec de les seccions d’iniciació, infantils i juvenils
de l’Esbart Laurèdia
A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià · Entrada gratuïta

DIMECRES 11 DE MAIG

21 h · Espectacle de dansa TUTU a càrrec de la Compagnie Chicos Mambo,
organitzat per l’Ambaixada de França a Andorra
VENDA D’ENTRADES: www.morabanc.ad/entrades · Preu: 20 €
A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià

DISSABTE 14 DE MAIG

16 h · Campionat d’Andorra de ciclisme infantil
Per a nens i nenes de 3 a 16 anys

INSCRIPCIONS: el mateix dia, de 15 a 16 h, a la plaça de la Germandat
RECORREGUT: Sortida de la pl. de la Germandat, av. Verge de Canòlich, c. Dr. Palau i baixada pel c. Casa Comuna
Informació al tel. 744 045 o sprintclub@andorra.ad

DEL DIMARTS 17 AL DIJOUS 19 DE MAIG

17 h · Bibliovacances de Pentecosta per a infants de 3 a 10 anys
A la Biblioteca Comunal Universitària · Informació al tel. 744 044

DIMECRES 18 DE MAIG

Celebració del Dia Internacional dels Museus 2016
Portes obertes al Museu del Tabac - Antiga fàbrica Reig
HORARI: de 9 a 19 h (última visita a les 18 h) · Amb reserva prèvia
Informació i reserves al tel. 741 545

DISSABTE 21 DE MAIG
Tomb Lauredià

Més informació a www.sasectur.com

Celebració del Dia Internacional dels Museus 2016
Portes obertes al Museu del Tabac - Antiga fàbrica Reig
HORARI: de 10 a 20 h (última visita a les 18.30 h) · Amb reserva prèvia
Actuació especial de l’Esbart Laurèdia a les visites de les 11 h i de les 12.30 h
Informació i reserves al tel. 741 545

11 h · Nascuts per llegir BARRETS DE COLORS a càrrec d’Anna Farrès
Per a infants de 0 a 3 anys
A la Biblioteca Comunal Universitària · Informació al tel. 744 044
22 h · Concert de Canòlich a càrrec de la Coral de Llar de Lòria, els Petits Cantaires
Lauredians, la Coral SAAS qui Canta? i la Coral Rocafort
A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià · Entrada gratuïta

DIUMENGE 22 DE MAIG
Celebració del Dia Internacional dels Museus 2016
Portes obertes al Museu del Tabac - Antiga fàbrica Reig
HORARI: de 10 a 14.30 h (última visita a les 13 h) · Amb reserva prèvia
Informació i reserves al tel. 741 545

17.30 h · Representació AHORA ME TOCA A MI
amb Justo Molinero y los Descastaos
VENDA D’ENTRADES: www.morabanc.ad/entrades · Preu: 25 €
A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià

DEL DIMARTS 24 DE MAIG AL DIJOUS 2 DE JUNY
Exposició d’Art Infantil a càrrec de l’Escola d’Art de Sant Julià de Lòria
Al vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià · Informació al tel. 744 044

DIMECRES 25 DE MAIG

Horaris de pràctica · Portes obertes als cursets de natació
i escola de natació
A la piscina del Centre Esportiu · Informació al tel. 743 700

DIJOUS 26 DE MAIG

Horaris de pràctica · Portes obertes als cursets de natació,
escola de natació i a la iniciació esportiva
18.20 h · Exhibició de kung fu
18.40 h · Exhibició de judo
18.50 h · Exhibició de taekwondo
Al Centre Esportiu · Informació al tel. 743 700
21.30 h · La Companyia Carbassó presenta E.R. amb motiu de la celebració
del seu 10è aniversari
DIRECCIÓ: Joan Hernàndez
REPARTIMENT: Iris Orriols, Judit Martín, Naïma Fernàndez i Olalla Losada
VENDA D’ENTRADES: a www.morabanc.ad/entrades, al Centre cultural i de congressos lauredià
i a la taquilla del teatre des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle
Preu: 10 € (20 % de descompte amb el Carnet Jove, la Tarja Magna o el carnet universitari de l’UDA)
A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià

DIVENDRES 27 DE MAIG

Horaris de pràctica · Portes obertes als entrenaments de futbol sala
Al Centre Esportiu · Informació al tel. 743 700

DISSABTE 28 DE MAIG

21.30 h · La Companyia Carbassó presenta E.R. amb motiu de la celebració
del seu 10è aniversari

DIRECCIÓ: Joan Hernàndez
REPARTIMENT: Iris Orriols, Judit Martín, Naïma Fernàndez i Olalla Losada
VENDA D’ENTRADES: a www.morabanc.ad/entrades, al Centre cultural i de congressos lauredià i a la taquilla
del teatre des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle
Preu: 10 € (20 % de descompte amb el Carnet Jove, la Tarja Magna o el carnet universitari de l’UDA)
A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià

DIUMENGE 29 DE MAIG

8.30 h · Concurs de pesca de Canòlich
Al riu d’Os

11.30 h · Corpus Christi. Missa Solemne cantada pels Petits Cantors d’Andorra
A l’església parroquial

Processó amb el Santíssim ﬁns a la plaça Major

DIMARTS 31 DE MAIG

19.30 h · Conﬁrmacions - Celebració presidida pel Sr. Arquebisbe
A l’església parroquial

20.30 h · Club de lectura - Per a majors de 16 anys
A la Biblioteca Comunal Universitària · Informació al tel. 744 044

FESTIVITAT
DE LA MARE DE DÉU DE CANÒLICH

DISSABTE 28 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 parroquial
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

MONOGRÀFIC

LA FORTALESA DE LES TRADICIONS:

CANÒLICH

Per als lauredians, el dia de Canòlich és un ritual que sembla lligat a la pròpia existència de la parròquia.
És un dia que ens fa sentir especials. Ens fa sentir units, en família. Ens fa sentir alegres i a voltes
nostàlgics. Ens fa sentir que donem continuïtat a allò que feien els nostres pares, que trametem cultura
als nostres ﬁlls. Ens fa sentir contents al matí i extenuats quan arriba el vespre.
Sentim tantes coses des de fa tants segles que no ens plantegem per què repetim uns rituals concrets,
en un moment determinat i en una forma ﬁxada en el temps. I això és bo. Està bé. Ja que ens fa sentir
segurs. Si durant el curs de l’any s’han produït esdeveniments més o menys trasbalsadors, discussions,
penes i alegries, l’esperit de la Diada de Canòlich ens tira de les orelles. Ens obliga, com quan érem
petits i els nostres pares ens enxampaven en plena batalla amb un altre nen, a fer les paus davant d’ells.
I ho fèiem sense protestar. I després resultava que tornàvem a ser amics.
Això és Canòlich.
Bé, i altres coses. Però l’espai de les pàgines és limitat i la paciència del lector, també.

En aquestes pàgines volem explicar que la fortalesa de les tradicions rau en el fons emocional, en les
creences, en la devoció per la patrona de les terres lauredianes, però se sosté en una estructura formal.
Tan sòlida com ho són les construccions de l’antiguitat. No com les cases d’avui en dia que no aguanten
més d’uns anys i les parets semblen quasi de paper. Sinó com els temples, les columnes, els aqüeductes
o els palaus que, si ningú els ha bombardejat durant les guerres, es mantenen sòlids i afronten els
ﬂuxos inacabables de turistes al llarg del temps.
Centrem-nos, però, en la forma de la festa.
La peregrinació o romeria té des de
l’antiguitat una estructura deﬁnida en tres
eixos: el lloc sagrat, el desplaçament ﬁns
allà i l’esperança de cada feligrès d’assolir
un bé; ja sigui en la dimensió material
o en l’espiritual. Nosaltres, desgranarem
aquests tres eixos a través de cinc punts
concrets que ens aproparan més a la
comprensió del què fem durant la Diada.
I tot, tenint en compte que en la jornada
hi ha una part emocional i una part
estructural.

EL MITE
“Un ocell de colors vius es va aparèixer tres vegades a un pastor. Aquestes aparicions tenien
lloc de forma molt estreta. Quant es va produir la tercera aparició el pastor es va preguntar
què hi podia haver sota la pedra i la va aixecar. Va descobrir la imatge de la Verge. La tercera
va ser la bona. I de sota de la pedra n’aparegué, lluminosa, radiant, la imatge d’una verge.”
És la història de l’ocell que es deixava agafar, però que cada dia s’escapava d’on el pastor, plenament
meravellat per l’acoloriment de l’au, l’engabiava. I tornava a la pedra preciosa. Un, dos. I ﬁns a tres cops.
Aquesta llegenda explica, com en el cas de la Mare de Déu de Meritxell, la troballa de la talla avui encara
venerada de la Verge de Canòlich. De fet, la tradició popular situa a l’any 1223 la descoberta. I el mite
dóna pas a una narrativa que permet explicar històries, però sense ocupar-se en cap cas de fets històrics.
En deﬁnitiva, el mite propicia el ritual, que, en el nostre cas, és el de la veneració a la Mare de Déu de
Canòlich. Una veneració que cobra especial rellevància en la celebració de la Diada. Una tradició feta
norma i assumida amb caràcter col·lectiu pel conjunt de persones que habiten el territori de Laurèdia i
també per gent d’altres contrades.

EL TEMPLE ERIGIT A LA DIVINITAT ALLUNYAT
DE LA POBLACIÓ
Un cop el col·lectiu de persones que formen una comunitat ha interioritzat la necessitat de venerar una
divinitat, l’enclavament geogràﬁc del temple on ha de tenir lloc el ritual no és en cap cas un obstacle.
Això es pot entendre en el fet que la pròpia peregrinació, és a dir, el desplaçament ﬁns el Santuari,
també forma part de tota la veneració que culmina en una litúrgia oﬁciada pels representants de Crist.
No és estrany, doncs, que les construccions religioses, per més sorprenents que puguin ser o allunyades
dels nuclis de població que puguin estar, no han distanciat els feligresos. Per deﬁnició, els temples de
qualsevol culte són espais sagrats d’adoració on les persones estableixen convenis sagrats amb Déu.
Però aquells que tenen una història al darrera, com és el cas de la llegenda de la Mare de Déu de
Canòlich, presenten la particularitat de ser l’epicentre d’una gran celebració de caràcter col·lectiu en una
data concreta del calendari. És a dir, més enllà de l’existència del Santuari com a lloc de culte, Canòlich
és, com molts d’altres temples arreu del planeta, un lloc on un cop a l’any es produeix un ritual obert a
tothom per venerar la deïtat en honor de la qual es va erigir la construcció religiosa.

LA CAMINADA O ROMERIA
La paraula romeria prové del vocable llatí romarius, que deﬁnia a tots els que peregrinaven a Roma
-bressol del cristianisme- i també de romaeus que literalment signiﬁca pelegrí. En tots dos casos, però,
s’identiﬁca amb tota persona que es dirigeix a qualsevol santuari.

Com hem indicat en el punt anterior, el camí entre el punt de sortida de cada feligrès i el lloc físic on rau
el temple forma part del ritual de veneració. Capítol apart mereixen les diferents formes en què els
pelegrins ens adrecem al Santuari en la Diada de Canòlich. A peu, en bicicleta, per camí de muntanya,
per carretera, sols, acompanyats de persones o bé d’animals de companyia, motoritzats... Tant és la
manera. Tots i cadascun dels devots trien la forma d’arribar. El cas és estar a prop de la Mare de Déu.

I fent nostra la popular dita que tots els camins condueixen a Roma, podríem dir que hi ha nombroses
formes d’arribar al Santuari de Canòlich.

EL CULTE A LA DIVINITAT
La forma de retre homenatge a la Mare de Déu de Canòlich durant la Diada té una de les seves màximes
expressions en la missa oﬁciada pel capellà de la parròquia acompanyat d’altres sacerdots, tot i que de
vegades és una autoritat major qui dirigeix la litúrgia. La importància de la divinitat a la qual es professa
adoració és des de l’antiguitat directament proporcional al rang eclesiàstic de l’oﬁciant. Així doncs, no és
gens estrany que en ocasions la missa més important de les que se celebren en un temple determinat
sigui oﬁciada pel representant de més rang de la diòcesi a la qual pertany. És per això, que en
nombroses ocasions hagi estat el titular del Bisbat d’Urgell el sacerdot encarregat de dirigir la missa en
honor de la Mare de Déu de Canòlich.
No obstant això, durant la jornada hi ha d’altres manifestacions per venerar de forma col·lectiva o bé
individual a la Verge. No cal oblidar que sobre les deu del matí té lloc una primera missa no tan seguida
com la principal, però on es ret culte a la Mare de Déu en grup. Durant tot el matí, bona part dels
pelegrins que arriben al Santuari encenen espelmes a través de les quals cursen les seves peticions a la
patrona. D’altres es limiten a les oracions, o bé a apropar-se a tocar i en moltes ocasions a estimar la talla
que presideix el retaule.

Igual que en la cultura antiga, hi ha d’altres formes de retre culte a la Verge, que tot i tenir una estreta
relació amb el culte, normalment no formen part de totes les misses. Ens estem referint al ball, el cant i
sobretot a la música.

En efecte, la Verge és l’objecte de veneració màxima i, per tant, no només s’organitzen pelegrinatges i
s’oﬁcien misses per retre-li homenatge. També hi ha uns goigs i un ball fets “ad hoc” en el seu honor i
que, com no pot ser d’altra manera, es representen en el decurs de la missa central de la jornada.

Sovint s’ha dit que la música és el llenguatge dels déus i, en aquest sentit, els fenòmens sonors tenen
un paper essencial en la creació de l’ambient propici en el qual es puguin desenvolupar les pràctiques
religioses. No hem d’oblidar que la música té una imbricació molt més estreta amb l’espiritualitat
perquè se la considera un mitjà per entrar en contacte amb les forces divines, factor que la converteix en
imprescindible en qualsevol manifestació litúrgica. Ja fora del que marca la litúrgia, cal esmentar les
ballades populars de sardanes que s’improvisen a les rodalies del temple i que guarden estreta relació
amb d’altres manifestacions similars que es duen a terme en homenatges a d’altres divinitats celebrats
arreu del món.

L’ÀPAT
La germanor és un dels pilars més presents en qualsevol acte de devoció. En la mesura que el conjunt
d’un col·lectiu participa d’un homenatge a una divinitat, els llaços s’estrenyen. I una de les manifestacions
més identiﬁcatives d’això són els àpats compartits.

La Biblia i el Talmud -per citar dos llibres de referència de dues de les confessions monoteistes més
importants del món-, estan plens d’al·lusions a dinars i sopars per intentar transmetre que els àpats en
col·lectiu no són sinó una mostra més de l’adoració i agraïment pel que tenim i sentim envers una
determinada divinitat. Des de temps immemorials, els festins al voltant d’una taula han estat una
pràctica de ritus social duta a terme per diferents comunitats, començant per la primera Edat del ferro.
En aquest sentit, no és estrany que els pelegrins també es donin cita al Santuari de Canòlich per
esmorzar i dinar junts. De fet, una de les al·lusions més clares a la presència del menjar en els actes de
veneració a la Mare de Déu és el repartiment de pans amb el qual conclou el programa oﬁcial, com a
expressió de la generositat de la Verge, perquè tots els allí presents gaudiran del mateix.

En paral·lel, compartir el menjar i donar-lo als altres ﬁguren com les accions més repetides per
nombroses confessions i grups ètnics. El menjar sempre ha estat estretament lligat a la vida de molts
pobles i, per extensió, a les seves creences. En el cristianisme, quasi tots els dies assenyalats com a
festius en el calendari guarden una especial relació amb el consum d’aliments de forma compartida.
D’una banda, per enfortir els vincles entre els membres i reaﬁrmar la seva pertinença al grup, i d’una
altra, per mostrar agraïment pel que podem menjar.

Aquestes breus explicacions potser ens ajudaran a entendre una mica més els aspectes formals i
estructurals de la Diada i perquè fem el què fem any rere any. Però la veneració envers la Mare de Déu,
que és el sentiment predominant en aquesta data tan assenyalada en el calendari de la nostra
parròquia, és el veritable motor de la Diada, sense la qual, aquesta celebració -igual que moltes altres
que se celebren a d’altres contrades- no tindria sentit.
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Bona Dia

IMATGES
Maria Dolors Pla Pintat
Meritxell Batlle Jordana
Arxiu del Comú de Sant Julià de Lòria

