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Poble
Canòlic
Parròquia
Sant Julià de Lòria
Tipus de bé:
Festa d’interès cultural (FIC)
Estil
Altres
Datació
Darrer dissabte del mes de maig
Secció a l'inventari general Quarta, béns immaterials
Classificació
Altres
Data protecció
2010-06-23
Descripció
El darrer dissabte de maig es festeja la diada de Canòlic i, tal com canta l’aplec, la vigília de la diada de la seva patrona els lauredians preparen
la cistella, el menjar i el beure i, malgrat la distància (dues hores i mitja de caminada dura i costeruda) se’n van a peu fins al Santuari, on passen la nit reunits
al voltant del foc cantant i ballant.
Aquells que han demanat un do a la Verge fan el camí sense sabates o bé es posen grana a les botes amb l’esperança que la seva súplica serà considerada.
La Mare de Déu de Canòlic és coneguda especialment per la seva amorosa debilitat pels contrabandistes que, grans creients, li encomanen cada nit la seva
sort abans de creuar la línia fronterera entre Espanya i Andorra.
Es tracta d’un aplec al Santuari de la Mare de Déu de Canòlic, que s’estructura en diverses misses en honor a la patrona laurediana, i que té la benedicció del
terme, la tradicional benedicció dels pans de Canòlic i la interpretació del ball de Canòlic a càrrec de l’Esbart Laurèdia.
Avui en dia, la festivitat de Canòlic és una de les més important de Sant Julià de Lòria ja que durant tot el mes de maig tenen lloc diferents activitats
relacionades amb la festa com representacions a càrrec de la Cia. És Grata i el Grup Carbassó, exhibicions esportives, la Festa de la Primavera per a la gent
gran, els balls de tarda, el concurs de punts de llibre a càrrec de la Biblioteca Comunal, les actuacions i espectacles de l’Esbart Laurèdia, les exposicions d’art,
les lectures de contes, les cantades a càrrec dels Petits Cantaires Lauredians, la Coral Llar de Lòria i la Coral Rocafort. el concurs de pesca al riu d’Ós, i moltes
més.
Fins i tot les activitats continuen durant la primera setmana de juny.
És una festa molt viscuda, on molta gent sol arribar al Santuari en peregrinació des del cap de parròquia, Aixovall o Bixessarri i on molts, també, es queden a
dinar després. Té lloc durant tot el matí i el migdia del darrer dissabte del mes de maig.
Avui també es continua celebrant l’aplec com una trobada familiar, però sobretot són els més joves de la parròquia els que solen fer nit als boscos al voltant
del Santuari de la Verge de Canòlic.
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