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Poble
Ordino
Parròquia
Ordino
Tipus de bé:
Festa d’interès cultural (FIC)
Estil
Altres
Datació
Primer diumenge del mes de juliol
Secció a l'inventari general Quarta, béns immaterials
Classificació
Altres
Data protecció
2010-06-23
Descripció
La festivitat del Roser entronca amb la tradició de la rosa i la devoció de la Mare de Déu del Roser.
La festa del Roser és una tradició molt arrelada al poble d’Ordino on les flors n’esdevenen part essencial i que any rere any organitza la Comissió de Festes
que forma el jovent del poble. Si en d’altres indrets la festa del Roser se celebra durant el mes de Maria, al maig o el dia de la Mare de Déu del Roser a
l’octubre, al poble d’Ordino aquesta festa d’origen religiós, se celebra el primer diumenge de juliol, i les processons i les devocions han donat pas a la festa de
les Roses. Són moltes les advocacions marianes que es relacionen amb símbols vegetals. En moltes cultures, la rosa és el símbol primaveral per excel·lència
que es vincula amb l’amor, la devoció i la bellesa. El culte a la Mare de Déu del Roser, que en els seus orígens va ser impulsada per l’ordre dels dominics arreu
del món cristià, se celebrava a molts pobles d’Andorra.
Tradicionalment, un dia abans de la celebració, el jovent del poble anava a recollir les roses que creixien als camps i els horts i preparaven rams que
col·locaven en una panera per regalar a les dones. El dia de la celebració es treia la marededéu en processó i recorria els carrers del poble a les espatlles dels
devots que finalitzava a l’església on el capellà oficiava la missa i es cantava a la marededéu. La celebració religiosa del matí donava pas a una cercavila i una
capta, la plega del carbassó, per recollir diners per a la Festa Major. El fadrí major i el fadrí menor encapçalaven la comitiva: un donatiu a canvi d’un ram de
roses. A la tarda tornava a sortir la processó i la celebració acabava amb el ball de tarda.
Ara, la festa del Roser només es continua celebrant a la Massana i a Ordino.
Avui dia la festa del Roser dura tot el cap de setmana i ha incorporat noves formes i nous significats. Els joves organitzen balls, concerts i altres activitats on
participa molta gent del poble i d’altres llocs d’Andorra. La plega del carbassó s’ha convertit en la plega de les roses, i el significat religiós s’ha esvaït en una de
les festes més celebrades al país.
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