Diada de Santa Anna de la Festa Major d'E-E
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Poble
Escaldes-Engordany
Parròquia
Escaldes-Engordany
Tipus de bé:
Festa d’interès cultural (FIC)
Estil
Altres
Datació
26 de juliol
Secció a l'inventari general Quarta, béns immaterials
Classificació
Altres
Data protecció
2010-06-23
Descripció
Santa Anna és la patrona per evitar la pobresa, la dels fusters, les mestresses de casa, les àvies, la de les coses perdudes, la dels miners, la de
les mares i de les treballadores en general, i la a patrona de les dones embarassades.
El dia de Santa Anna és cada 26 de juliol i va ser la mare de la Mare de Déu, de Maria. Per tant, els orígens de la celebració de la Diada de Santa Anna estan
lligats a la devoció mariana.
El Ball de Santa Anna és una dansa del segle XVII que es balla únicament a la plaça de Santa Anna d’Escaldes el dia 26 de juliol, després de la missa en honor a
la patrona de la parròquia. Els moviments i els dibuixos dels balladors i el transcurs i les normes del ball mostren moltes similituds amb l’antic Ball del
Contrapàs, i actualment és un dels pocs balls que mantenen viu l’aspecte ritual entre la població que el balla amb una forta càrrega emotiva.
Andorra sempre ha cercat les fórmules i les modalitats necessàries per tal que les tradicions no es perdessin i així va aparèixer, l’any 1950, l’Esbart Santa Anna
d’Escaldes-Engordany, degà dels esbarts del Principat d’Andorra. La inquietud de tot un seguit de persones per mantenir els balls i les danses típiques de les
festes majors, com el Ball de Santa Anna, van ser l’excusa ideal per a la creació d’un esbart que s’ha mantingut tot al llarg de la seva existència.
El dia de Santa Anna (26 de juliol) és el central de la Festa Major d’Escaldes-Engordany. L’acte principal del dia és el Ball de Santa Anna, que el segueix
interpretant l’Esbart Santa Anna de la parròquia a la plaça homònima, i que atrau un gran nombre de persones.
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