Fira de bestiar de Canillo
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Poble
Canillo
Parròquia
Canillo
Tipus de bé:
Festa d’interès cultural (FIC)
Estil
Altres
Datació
El diumenge més proper al 16 d’octubre
Secció a l'inventari general Quarta, béns immaterials
Classificació
Altres
Data protecció
2010-06-23
Descripció
Es tracta d’una fira ramadera i artesanal que ha mantingut bona part del format i de la data original de la tradicional fira de Canillo. Té lloc des
de primera hora del matí del diumenge més proper al 16 d’octubre al poble de Canillo.
Als Països Catalans, i evidentment a Andorra, l’estructura de la ruralia amb població agrícola dispersa i amb una gran llunyania dels centres de consum
ramader va fer necessària aquesta xarxa d’intercanvi comercial que representaven les fires.
Antigament, s’hi reunien pagesos, ramaders, comerciants, artesans i artistes de les rodalies.
Els personatges que no hi faltaven eren els mulaters andorrans, que compraven mules i rucs a les planes de Tolosa, Poitiers i Auch, per criar-los durant l’estiu
i vendre’ls a la tardor a les fires d’Andorra i Organyà.
Antigament eren importants a Andorra els ramats ovins però quan apareixen altres oportunitats de guanyar-se la vida (com el comerç i el turisme) se
substitueixen per l’anomenat bestiar gros, com la ramaderia bovina.
Avui a Andorra hi ha poques explotacions ramaderes, totes elles de ramat boví, que tenen molt poc a veure amb les antigues. Per evitar-ne la desaparició,
però, les administracions han establert un conjunt de mesures consistents en diferents tipus de subvencions, premis i reconeixements.
És interessant el valor simbòlic que posseeix avui en dia la ramaderia que esdevé una mena de signe de l’andorranitat, per tal com representa les formes de
vida autòctones i de la tradició del país.
La Fira de Canillo és ara una fira de bestiar vacum, rossam, oví i cabrum (amb concurs inclòs) que té lloc a l’aparcament comunal de la urbanització els
Refugis, i a la fira d’artesania i oficis antics s’instal·la a la plaça Carlemany.
Des de l’any 2010, també inclou el Concurs d’enganxe (de carros i cavalls) que té lloc al prat del costat de la capella de la Santa Creu, enfront de l'aparcament
del Prat del Riu. Es tracta de la final de la Copa Mediterrània que s'organitza des de fa cinc anys i que per primer cop s'ha fet coincidir amb la Fira de Canillo. El
concurs consisteix a superar proves i maniobres amb carros tirats per cavalls.

Page 2

