Carnaval d'Encamp

Page 1

Poble
Encamp
Parròquia
Encamp
Tipus de bé:
Festa d’interès cultural (FIC)
Estil
Altres
Datació
Del Dissabte de Carnaval al Dimecres de Cendra
Secció a l'inventari general Quarta, béns immaterials
Classificació
Altres
Data protecció
2010-06-23
Descripció
El cicle de Carnestoltes s’inscriu dins l’any litúrgic com una mena de parèntesi entre el Nadal, connotació de festa familiar i d’alegria, i la
Quaresma, període de tristesa i recolliment. El Carnaval ha protagonitzat i protagonitza un paper principal en el calendari festiu andorrà, i a Encamp trobem
algunes expressions que s’han mantingut vives al llarg del temps com és el Ball de l’Óssa.
En els darrers dies de les festes, a Encamp es representa el Ball de l’Óssa, una farsa carnavalesca de l’atac d’un ós a una colla de pagesos que, després de
donar-li mort, el fan ballar. Diferents versions del Ball de l’Ós o de l’Óssa es representen en molts pobles dels Pirineus i d’altres zones muntanyoses pels volts
d’aquestes dates. Es relaciona amb l’època que els ossos desperten de la seva hibernació. Més enllà d’aquesta relació temporal, l’ós és una figura mitològica,
símbol de la relació de la humanitat amb la natura.
No existeix cap certesa sobre l’origen d’aquesta representació. Els més grans no recorden que mai es deixés de representar i l’associen amb un fet històric
que va succeir al poble. Entre el mite i la realitat, el cert és que és una expressió viva que protagonitzen els joves del poble i que atrau gent de tot el país. El
Ball de l’Óssa ha anat variant amb el pas del temps i s’han incorporat diàlegs i cançons, i en els darrers anys els joves encampadans en fan, cada cop més, una
versió més desenfadada i burlesca, amb referències constants a la vida social i política de la parròquia i del país.
Dos representacions més són part també del Carnaval d’Encamp: "els contrabandistes", molt vinculada amb la percepció d’un país de frontera, i de creació
més recent, "l’operació del carnestoltes".
Actualment, l’agenda del Carnaval d’Encamp inclou, a banda dels balls de nit, la penjada del ei Carnestoltes (el dissabte al migdia, a la plaça del Consell), la
desfilada de comparses (dissabte a la tarda, pels carrers del poble), el judici dels Contrabandistes (diumenge a la tarda, pels carrers del poble i, principalment,
a la plaça dels Arínsols), el Ball de l’Óssa (dilluns a la tarda, a l’aparcament Prat de l’Areny), l’operació del rei Carnestoltes (la mitjanit de dimarts a dimecres,
al Complex Esportiu i Sociocultural) i la lectura del testament del rei Carnestoltes i l’enterrament de la sardina (el dimecres a la nit, a la plaça dels Arínsols).
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