Benedicció de vehicles de Sant Cristòfol d'Anyós
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Poble
Anyós
Parròquia
La Massana
Tipus de bé:
Festa d’interès cultural (FIC)
Estil
Altres
Datació
10 de juliol
Secció a l'inventari general Quarta, béns immaterials
Classificació
Altres
Data protecció
2010-06-23
Descripció
La llegenda diu que Sant Cristòfol facilitava el camí transportant la gent pel riu i Jesús li va demanar que ho fes també per a ell. És per això que
la seva figura s’ha convertit en el patró de tots els viatgers.
La tradició parla de Sant Cristòfol (antigament anomenat Sant Cristòfor) com un home alt i fort d’ofici portador –que ajudava els viatgers a traspassar el riu– i
un dia va portar damunt les espatlles un nen, Jesús. Cristòfol, sorprès pel gran pes del nen, li va demanar què portava i ell li va respondre els pecats del món.
Jesús, aleshores, el va batejar i el va encomanar a predicar. Des de fa segles, es considera Sant Cristòfol benefactor dels viatgers i es diu que tot aquell que
veu la seva imatge està protegit aquell dia de patir una mort violenta.
Ara bé, el ritus de la benedicció dels automòbils no s’inicia fins a principis del segle XX quan els automobilistes l’adopten com a patró.
La benedicció de vehicles de Sant Cristòfol d’Anyós, que coincideix amb la Festa Major del poble, té lloc el mateix dia de Sant Cristòfol (10 de juliol) davant
d’aquesta església massanenca, dedicada al patró dels viatgers, els navegants o els automobilistes.
Un dels actes centrals de la Festa Major d’Anyós és la benedicció de vehicles, precedida d’un aperitiu popular i de la missa en honor del sant, que se celebra a
la capella que corona el nucli d’origen romànic.
A part de la ruixada d’aigua sagrada que reben tots els vehicles que s’hi desplacen, els conductors són obsequiats amb una estampeta de sant Cristòfol.
A Canillo i a Andorra la Vella, davant de l’església, també es recorda, amb un acte similar, la festivitat de Sant Cristòfol.
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