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Els esquimals fan servir centenars d’expressions i 

paraules per parlar del gel. A casa nostra, el pa és 

allò que anem a buscar cada dia quan sortim de 

casa. Quan no tenim un bon dia, aquest es fa més 

llarg que un dia sense pa. Qui treballa en una 

família és qui porta el pa a casa. La gran quantitat 

d’expressions en les que fem servir la paraula “pa” 

dona fe del gran espai que aquest aliment té en la 

nostra vida. “Volem pa amb oli...” diu la cançó.

Compartir el pa és un dels signes més eloqüents 

de la vida familiar. El pa és l’aliment bàsic i 

ancestral que no pot faltar. La família es reuneix al 

voltant de la taula i el comparteix durant els 

àpats. Que el dia de Canòlich totes les famílies de 

la parròquia comparteixin el mateix pa beneït té 

aquest mateix significat: som una família.

Com una família hem travessat els segles des de 

la fundació, en temps immemorials, de la nostra 

parròquia. Com una família hem crescut i hem 

après a millorar les nostres rutines de treball i 

convivència i com una família, gran, forta i unida, 

hem fet cara a la terrible situació que ha 

provocat la pandèmia que assola el mon sencer. 

Tenim, és clar, un pensament per a totes aquelles 

famílies que han patit pels estralls de la malaltia. 

Des del Comú i en nom de tot el poble lauredià 

estem amb ells de tot cor.

Sant Julià de Lòria seguirà endavant. Som 

lauredians, som solidaris i aquí rau la nostra força 

i el nostre caràcter.

Només em queda desitjar-vos que celebreu la 

festa de la mare de Déu de Canòlich amb la vista 

posada en el futur i en el missatge que Canòlich 

ens envia cada any: unió, germanor i força per 

tirar endavant.

Molt bona diada de Canòlich.

Benvolguts conciutadans: 

stem a les portes de celebrar la festa 

dedicada a la mare de Déu de Canòlich. 

Enguany aquesta celebració se situa 

sota el signe d’una situació excepcional.               

Una situació que s’ha convertit en una marca 

històrica que deixarà per sempre un abans i un 

després. La pandèmia de Coronavirus ens ha 

transformat en molts sentits. L’alerta sanitària ens 

ha portat a una lluita col·lectiva i solidària que ha 

deixat al descobert l’aspecte més valent de la 

comunitat laurediana.

Des del respecte de les indicacions de les 

autoritats sanitàries fins a la generositat de totes 

les persones que en la seva tasca diària o en tant 

que voluntaris, han fet possible superar les 

dificultats sobrevingudes, el poble lauredià ha 

presentat un front comú a la crisi.

Hem d’estar-ne orgullosos i en tant que         

cònsol major vull traslladar-vos aquest mateix 

sentiment en nom propi i de tota la corporació 

que presideixo.

Ha volgut l’atzar que el tema escollit pel 

monogràfic d’enguany parli de l’essència 

comunitària de Sant Julià de Lòria. El dia de 

Canòlich, des de fa més d’un segle, té un punt 

àlgid en el moment en què compartim el                 

pa beneït.  

Hem volgut saber una mica més d’aquesta tradició. 

Dels seus orígens, del seu desenvolupament,          

del seu caràcter religiós i a la vegada social. El pa 

és un element mil·lenari de la nostra alimentació. 

És un símbol de vida. És una metàfora quan diem 

que algú treballa: es guanya el pa. El pa està 

present en els esmorzars, acompanya els dinars, 

dona forma als berenars, arregla els sopars             

més modestos. 

Diuen que es pot conèixer la importància d’un 

element en una cultura per la quantitat d’usos 

que el seu llenguatge té per fer-hi referència.      
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"Si d'angels 
i de sants
sou Reina al cel,
aqui, Maria,
ho sou de
tot fiel ".

Paràgraf de l’himne
de coronació



Rector
de Sant Julià de Lòria

Salutacio



la nostra vida i sostenir la nostra esperança.    

Tots ells són signes d'unitat d'un poble noble i 

digne. Com la Verge de Canòlich, volem ser           

una Església que basteix ponts, trenca murs i 

sembra reconciliació. Com la Verge de Canòlich, 

volem ser una Església que acompanya totes       

les situacions de vulnerabilitat, i ens segueix 

mantenint-nos compromesos amb la vida,         

amb la cultura i amb la societat.

D'altra banda, l'Aplec és el dia del “SI”, una 

afirmació positiva de la dona que va viure        

amb clau efectiva el seu ser, el seu obrar i el      

seu lliurament incondicional a Déu. Necessitem, 

d'aquesta festa, per a unir els nostres “sis” al de la 

Verge de Canòlich, que, sent poca cosa, no va 

tenir objeccions a obrir-se sense condicions i 

sense obstacles per tal què Déu fes obres grans 

en Ella.

Quan estimem a algú busquem fer allò que el fa 

feliç. Atès que Déu ens estima de veritat, la seva 

voluntat és que descobrim no una felicitat 

superficial, sinó la vida en plenitud amb 

profunda felicitat que consisteix en arribar a ser 

nosaltres mateixos, coherents i autèntics.

Entre tots farem realitat el gran projecte de Déu 

per a la humanitat. Déu ens ha creat perquè 

siguem realment feliços. Els pares que estimen 

de debò als seus fills, tenen grans expectatives 

respecte d'ells i fan tot el que poden per tal     

que ells desenvolupin lliurement totes aquestes 

capacitats, i així es converteixin en adults amb 

coratge per estimar i servir el proïsme amb 

profunditat.

Tots junts, servint i fent renéixer les nostres 

virtuts i arrels, farem realitat els nostres grans 

somnis que cada any ens porta l'Aplec de Canòlich.

AMB CANÒLICH... 
RESSORGIM

elebrar Canòlich, i a més a més aquest 

any de pandèmia per la Covid-19, és 

celebrar i reviure la tendresa, l'alegria,     

la compassió, la presència de Déu en la nostra 

vida que mai ens deixa quiets, sempre ens motiva 

i ens carrega d'esperança renovada.

Ni el confinament, ni les desgràcies, ni les 

penúries aconseguiran apagar la nostra fe i 

l'amor que Sant Julià de Lòria professa a la Verge 

de Canòlich. En les majors vicissituds de la vida, 

sorgeix sempre Ella com a llum dissipadora         

de tot perill i com a rosada consoladora.               

Ella sempre segueix protegint al seu poble.

La Verge de Canòlich és custòdia de les nostres 

arrels i de la nostra identitat, i evita sempre que 

ens perdem en els camins de la desesperança. 

Les nostres valls, fortes en la fe enfront de les 

penúries, mantenen sempre viva la presència         

de Déu Pare que allibera, enforteix, sana, dóna 

coratge i és refugi i signe de la nova Pasqua.

Cada vegada que focalitzem la nostra mirada           

a la Verge de Canòlich tornem a creure en la 

revolució de la tendresa i de l'afecte, convidats, 

després d’aquestes setmanes de confinament 

pel coronavirus, a “sortir de casa” amb 

responsabilitat, a tenir els ulls i el cor obert        

als altres, especialment als més vulnerables        

que necessiten de major suport i comprensió. 

Malgrat el confinament i carregats de tendresa, 

alegria i compromís solidari, escoltem a la     

Verge de Canòlich que novament ens convida a 

involucrar-nos en la construcció de les nostres 

Valls d’Andorra.

Amb Canòlich volem ser una Església que surt de 

casa, que surt dels seus temples, que surt de les 

seves sagristies i que serveix per acompanyar      
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Paràgraf de l’himne
de coronació

"Com reial tron nostres
avantpa�ats feren
per Vos molt alta
i blanca ermita,
I des d'aqui
heu regit
cases i prats
i vostre amor 
a nous amors 
invita."



Festivitat
de la Mare de Déu

de Canòlich

Programa



INTRODUCCIÓ
ALGUNES DATES HISTÒRIQUES

any 1903 el Comú de Sant Julià de Lòria pren dues decisions que marcaran el calendari de festes de 

la parròquia de forma definitiva:

Acord de Comú del dia 17 de maig de 1903

“Per acord de majoria del poble, s’estableix fer festa l’últim dissabte de maig per celebrar l’aplec de Canòlich”.

Acord de Comú del dia 25 de juliol de 1903

“En lo mateix dia se ha acordat també que es venguin les vuit quarteres de blat designades per l’aplec de 

Canòlich, i donar pans blancs de lliura per l’aplec de cada any”.

Sembla que els acords del 1903 ratifiquen un costum que ja es venia produint com a mínim, des del 1883.             

En el registre de despeses d’aquell any apareix un pagament “per pastar lo pa de Canòlich”.

Entre els pagaments del 1898 trobem l’entrada següent: “pagat a l’hostal per una mitgera de vi i sal i oli per 

pastar lo pa de Canòlich”.

En el registres de pagaments del 1892 i 1893 apareix un pagament “per pastar lo pa de Canòlich i acompanyar 

el Vicari”.

En el llibre de comptes de l’any 1900 apareix el pagament de 85 pessetes al Tonet del Duran pel pa de Canòlich. 

FESTES DE CANÒLICH - 2020

OBERTURA DEL SANTUARI
DE LA MARE DE DÉU DE CANÒLICH 

Del diumenge 24 al divendres 29 de maig - De 10 a 18 h

APLEC DE LA MARE DE DÉU DE CANÒLICH
DISSABTE 30 DE MAIG

A les 8 h, aviada de coets 

Repartició del pa beneït a l’aparcament Prat Nou,
per les autoritats de la parròquia 

A causa de la situació sanitària per la Covid-19, fins a darrer moment no podrem informar

de l’horari, que queda subjecte a les directrius del Govern.

A les 12 h, retransmissió de la missa de Canòlich 
El Comú, juntament amb el rector de la parròquia, Mn. Pepe Chisvert, han cregut oportú 

retransmetre la missa pel Canal Lòria i pel dial 168 d'Andorra Telecom.

La missa major s'enregistrarà amb una setmana d'antel·lació al Santuari, amb la cantada dels Goigs 

de la Mare de Déu de Canòlich a càrrec de la Coral Rocafort, la Coral de la Llar de Lòria

i els Petits Cantaires Lauredians, i el ball de Canòlich, a càrrec de l'Esbart Laurèdia.
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PROGRAMA

La festivitat de Canòlich és la identitat de la nostra parròquia

on el darrer dissabte de maig esdevé una festa en la que

totes les lauredianes i els lauredians ens apleguem

en un dia de germanor fent el peregrinatge, assistint a la missa, 

ballant les sardanes, agafant el pa beneït...

La crisi sanitària que estem vivint farà però que aquest any sigui

molt diferent, però amb la programació que us presentem, esperem que 

d'una manera o altra en puguem gaudir totes les llars lauredianes.

Per això, ens agradaria que en quedés constància.

Així que us proposem que us fotografieu duent a terme

les activitats proposades o d'altres al voltant de la festivitat.

Aquestes imatges ens serviran per alimentar el monogràfic

de Canòlich de l'any vinent.

Ens les podeu fer arribar per correu electrònic a: 

cultura@comusantjulia.ad

Fem que aquest Canòlich quedi, més que mai, en la memòria de tots!



El pa de Canòlich

Monografic
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"El pa no te cames i fa caminar".
"Ser repartit com pa beneit ".
Són dues dites que podem aplicar al que succeeix el dia de Canòlich quan una llarga cua de gent 

espera el seu torn per recollir els pans beneïts després de la missa i de la benedicció del terme.

Els pans que es reparteixen entre els presents en la trobada que se celebra a Canòlich cada 

darrer dissabte de maig són indissociables de la festa. Sense ells, una part essencial de les 

litúrgies, la religiosa i la social, del dia de Canòlich, s’esvairia. 

Anem a veure perquè. 
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En el registres de pagaments del 1892 i 1893 apareix un pagament “per pastar lo pa de Canòlich i acompanyar 

el Vicari”.

En el llibre de comptes de l’any 1900 apareix el pagament de 85 pessetes al Tonet del Duran pel pa de Canòlich. 



INTRODUCCIÓ
ALGUNES DATES HISTÒRIQUES

any 1903 el Comú de Sant Julià de Lòria pren dues decisions que marcaran el calendari de festes de 

la parròquia de forma definitiva:

Acord de Comú del dia 17 de maig de 1903

“Per acord de majoria del poble, s’estableix fer festa l’últim dissabte de maig per celebrar l’aplec de Canòlich”.

Acord de Comú del dia 25 de juliol de 1903

“En lo mateix dia se ha acordat també que es venguin les vuit quarteres de blat designades per l’aplec de 

Canòlich, i donar pans blancs de lliura per l’aplec de cada any”.

Sembla que els acords del 1903 ratifiquen un costum que ja es venia produint com a mínim, des del 1883.             

En el registre de despeses d’aquell any apareix un pagament “per pastar lo pa de Canòlich”.

Entre els pagaments del 1898 trobem l’entrada següent: “pagat a l’hostal per una mitgera de vi i sal i oli per 

pastar lo pa de Canòlich”.
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En el registres de pagaments del 1892 i 1893 apareix un pagament “per pastar lo pa de Canòlich i acompanyar 

el Vicari”.

En el llibre de comptes de l’any 1900 apareix el pagament de 85 pessetes al Tonet del Duran pel pa de Canòlich. 



Detall comptes any 1892-1893



INTRODUCCIÓ
ALGUNES DATES HISTÒRIQUES

any 1903 el Comú de Sant Julià de Lòria pren dues decisions que marcaran el calendari de festes de 

la parròquia de forma definitiva:

Acord de Comú del dia 17 de maig de 1903

“Per acord de majoria del poble, s’estableix fer festa l’últim dissabte de maig per celebrar l’aplec de Canòlich”.

Acord de Comú del dia 25 de juliol de 1903

“En lo mateix dia se ha acordat també que es venguin les vuit quarteres de blat designades per l’aplec de 

Canòlich, i donar pans blancs de lliura per l’aplec de cada any”.

Sembla que els acords del 1903 ratifiquen un costum que ja es venia produint com a mínim, des del 1883.             

En el registre de despeses d’aquell any apareix un pagament “per pastar lo pa de Canòlich”.

Entre els pagaments del 1898 trobem l’entrada següent: “pagat a l’hostal per una mitgera de vi i sal i oli per 

pastar lo pa de Canòlich”.

En el registres de pagaments del 1892 i 1893 apareix un pagament “per pastar lo pa de Canòlich i acompanyar 

el Vicari”.

En el llibre de comptes de l’any 1900 apareix el pagament de 85 pessetes al Tonet del Duran pel pa de Canòlich. 

INTRODUCCIÓMonogràfic

LA PRODUCCIÓ DE PA

vui en dia s’elaboren 6.000 pans en un forn del país per ser distribuïts el dia de Canòlich.          

Ignorem les quantitats que s’elaboraven en les èpoques de les quals hem trobat informació en els 

documents de l’arxiu. Només ens consten acords per efectuar pagaments i en alguna ocasió,          

la xifra que abona el Comú al flequer.

Això sí, els pans d’avui en dia conserven les indicacions de l’acord de Comú del 25 de juliol de 1903:                

pans blancs de lliura.

LES FLEQUES COMUNALS ENTRE EL SEGLE XVI I EL SEGLE XX
A l’arxiu comunal es conserva el llibre d’actes que recull els acords de Comú presos entre els anys 1575 i 1619. 

Hi apareixen diferents decisions preses en referència a la fleca.

El 23 de març de 1590 s’arrenda la fleca a Joan Saura. Tres anys més tard, el 20 d’octubre de 1593 l’arrendatari és 

el Sr. Joan Forcada.

En l’acord de Comú del 5 de juny de 1594 s’acorda pagar el compte que el Comú tenia pendent amb la fleca.

Segons ens explica Ludmilla Lacueva Canut en el seu treball Els pioners de l’Hoteleria andorrana del segle XVI 

al segle XX: “El flequer ha de pesar el pa amb balances i les mesures han de ser de fusta. Ha de vendre pa de 
forment i sègol a tota persona que el pagui amb diners i no està obligat a fer-ne per l’hostaler. No pot vendre ni a 
l’engròs ni a la menuda- ni permetre que se’n consumeixi a casa seva.”

Si seguim el que ens indica Lacueva, des de finals del segle XVI fins al 1917, a Sant Julià de Lòria l’hostal, la fleca, 

la tenda i la casa del Comú es van ubicant en una mateixa construcció, tot i que amb variacions en els 

serveis. Per exemple, el 1599 conviuen l’hostal i la fleca, el 1670 era hostal, fleca i taverna, el 1800 era hostal, 

fleca, taverna i casa del Comú i el 1917 era també hostal, fleca, taverna i casa del Comú.

Sabem pel treball de David Mas pel monogràfic de la Festa Major de l’any 1994 que a principis del segle XX,    

cal Duran es trobava en l’espai que actualment ocupa l’entrada a l’aparcament comunal de Camp de Perot,    

a la plaça Major. Aquest nom de Duran apareix en diferents documents de pagaments de pa de Canòlich.      

En alguns casos apareix el diminutiu del nom de pila com el Tonet del Duran o Ton Duran o el Tonet del forn. 

Podem deduir que es tractava de l’arrendatari de la fleca i probablement també de l’hostal.

Detall comptes any 1900



INTRODUCCIÓ
ALGUNES DATES HISTÒRIQUES

any 1903 el Comú de Sant Julià de Lòria pren dues decisions que marcaran el calendari de festes de 

la parròquia de forma definitiva:

Acord de Comú del dia 17 de maig de 1903

“Per acord de majoria del poble, s’estableix fer festa l’últim dissabte de maig per celebrar l’aplec de Canòlich”.

Acord de Comú del dia 25 de juliol de 1903

“En lo mateix dia se ha acordat també que es venguin les vuit quarteres de blat designades per l’aplec de 

Canòlich, i donar pans blancs de lliura per l’aplec de cada any”.

Sembla que els acords del 1903 ratifiquen un costum que ja es venia produint com a mínim, des del 1883.             

En el registre de despeses d’aquell any apareix un pagament “per pastar lo pa de Canòlich”.

Entre els pagaments del 1898 trobem l’entrada següent: “pagat a l’hostal per una mitgera de vi i sal i oli per 

pastar lo pa de Canòlich”.

En el registres de pagaments del 1892 i 1893 apareix un pagament “per pastar lo pa de Canòlich i acompanyar 

el Vicari”.

En el llibre de comptes de l’any 1900 apareix el pagament de 85 pessetes al Tonet del Duran pel pa de Canòlich. 

EL PA

l pa forma part de la dieta tradicional de tot el món un cop hem descartat bona part de l’Àsia. 

Europa, Amèrica, Oceania, l’Índia i l’Orient Mitjà són cultures que tenen en el pa un aliment mil·lenari. 

Les propietats dels cereals són conegudes des del Neolític. A Mesopotàmia es consumien cereals 

molts i més tard els assiris preparaven una mena de galetes cuites a la vora del foc. Els egipcis començaren 

a elaborar pa a base d’una pasta fermentada. 

En el codi d’Hammurabi -2000 a.C.- apareixen referències al pa de civada preparat amb llevat, però va ser a 

Egipte on es van refinar les tècniques de panificació fent servir blat, ja que la civada no fermenta bé. Com 

en moltes altres coses, la cultura del pa va passar d’Egipte a Grècia i els romans la van acabar adoptant.            

Es calcula que al voltant de l’any 30 a.C.

Al llarg de l’època imperial es calcula que Roma tenia uns 300 forns de pa dirigits per forners grecs. Va ser 

allà on es van millorar les tècniques de moldre i de pastar així com els forns. 

Al llarg de l’edat mitjana, època d’involució de les ciutats de l’àrea de l’imperi romà i de regressió cultural en 

molts fronts, el pa va passar a ser pràcticament l’únic aliment per a gran part de la població. Aquesta gran 

dependència del pa va ocasionar unes taxes de mortalitat elevades cada cop que es produïen sequeres o 

plagues de corcs. Cap a finals del segle XVIII, el progressos en les tècniques de conreu van afavorir millores 

en la producció.
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LA PRODUCCIÓ DE PA

vui en dia s’elaboren 6.000 pans en un forn del país per ser distribuïts el dia de Canòlich.          

Ignorem les quantitats que s’elaboraven en les èpoques de les quals hem trobat informació en els 

documents de l’arxiu. Només ens consten acords per efectuar pagaments i en alguna ocasió,          

la xifra que abona el Comú al flequer.

Això sí, els pans d’avui en dia conserven les indicacions de l’acord de Comú del 25 de juliol de 1903:                

pans blancs de lliura.

LES FLEQUES COMUNALS ENTRE EL SEGLE XVI I EL SEGLE XX
A l’arxiu comunal es conserva el llibre d’actes que recull els acords de Comú presos entre els anys 1575 i 1619. 

Hi apareixen diferents decisions preses en referència a la fleca.

El 23 de març de 1590 s’arrenda la fleca a Joan Saura. Tres anys més tard, el 20 d’octubre de 1593 l’arrendatari és 

el Sr. Joan Forcada.

En l’acord de Comú del 5 de juny de 1594 s’acorda pagar el compte que el Comú tenia pendent amb la fleca.

Segons ens explica Ludmilla Lacueva Canut en el seu treball Els pioners de l’Hoteleria andorrana del segle XVI 

al segle XX: “El flequer ha de pesar el pa amb balances i les mesures han de ser de fusta. Ha de vendre pa de 
forment i sègol a tota persona que el pagui amb diners i no està obligat a fer-ne per l’hostaler. No pot vendre ni a 
l’engròs ni a la menuda- ni permetre que se’n consumeixi a casa seva.”

Si seguim el que ens indica Lacueva, des de finals del segle XVI fins al 1917, a Sant Julià de Lòria l’hostal, la fleca, 

la tenda i la casa del Comú es van ubicant en una mateixa construcció, tot i que amb variacions en els 

serveis. Per exemple, el 1599 conviuen l’hostal i la fleca, el 1670 era hostal, fleca i taverna, el 1800 era hostal, 

fleca, taverna i casa del Comú i el 1917 era també hostal, fleca, taverna i casa del Comú.

Sabem pel treball de David Mas pel monogràfic de la Festa Major de l’any 1994 que a principis del segle XX,    

cal Duran es trobava en l’espai que actualment ocupa l’entrada a l’aparcament comunal de Camp de Perot,    

a la plaça Major. Aquest nom de Duran apareix en diferents documents de pagaments de pa de Canòlich.      

En alguns casos apareix el diminutiu del nom de pila com el Tonet del Duran o Ton Duran o el Tonet del forn. 

Podem deduir que es tractava de l’arrendatari de la fleca i probablement també de l’hostal.



INTRODUCCIÓ
ALGUNES DATES HISTÒRIQUES

any 1903 el Comú de Sant Julià de Lòria pren dues decisions que marcaran el calendari de festes de 

la parròquia de forma definitiva:

Acord de Comú del dia 17 de maig de 1903

“Per acord de majoria del poble, s’estableix fer festa l’últim dissabte de maig per celebrar l’aplec de Canòlich”.

Acord de Comú del dia 25 de juliol de 1903

“En lo mateix dia se ha acordat també que es venguin les vuit quarteres de blat designades per l’aplec de 

Canòlich, i donar pans blancs de lliura per l’aplec de cada any”.

Sembla que els acords del 1903 ratifiquen un costum que ja es venia produint com a mínim, des del 1883.             

En el registre de despeses d’aquell any apareix un pagament “per pastar lo pa de Canòlich”.

Entre els pagaments del 1898 trobem l’entrada següent: “pagat a l’hostal per una mitgera de vi i sal i oli per 

pastar lo pa de Canòlich”.

En el registres de pagaments del 1892 i 1893 apareix un pagament “per pastar lo pa de Canòlich i acompanyar 

el Vicari”.

En el llibre de comptes de l’any 1900 apareix el pagament de 85 pessetes al Tonet del Duran pel pa de Canòlich. 

Ja cap al segle XIX es desenvolupen nous tipus de molins, de llevat i de formes de pastar la massa. El pa blanc 

comença a obrir-se el camí vers la població que se’l podia permetre. Aquí és on apareix la importància              

de la decisió del Comú del 25 de juliol de 1903 de fer pa blanc pel dia de Canòlich. Si avui dia molta gent 

s’interessa pel pa a base de farines menys refinades o multicereals, el pa blanc era un luxe a principis             

del segle XX.

EL PAMonogràfic

Detall comptes any 1915

LA PRODUCCIÓ DE PA

vui en dia s’elaboren 6.000 pans en un forn del país per ser distribuïts el dia de Canòlich.          

Ignorem les quantitats que s’elaboraven en les èpoques de les quals hem trobat informació en els 

documents de l’arxiu. Només ens consten acords per efectuar pagaments i en alguna ocasió,          

la xifra que abona el Comú al flequer.

Això sí, els pans d’avui en dia conserven les indicacions de l’acord de Comú del 25 de juliol de 1903:                

pans blancs de lliura.

LES FLEQUES COMUNALS ENTRE EL SEGLE XVI I EL SEGLE XX
A l’arxiu comunal es conserva el llibre d’actes que recull els acords de Comú presos entre els anys 1575 i 1619. 

Hi apareixen diferents decisions preses en referència a la fleca.

El 23 de març de 1590 s’arrenda la fleca a Joan Saura. Tres anys més tard, el 20 d’octubre de 1593 l’arrendatari és 

el Sr. Joan Forcada.

En l’acord de Comú del 5 de juny de 1594 s’acorda pagar el compte que el Comú tenia pendent amb la fleca.

Segons ens explica Ludmilla Lacueva Canut en el seu treball Els pioners de l’Hoteleria andorrana del segle XVI 

al segle XX: “El flequer ha de pesar el pa amb balances i les mesures han de ser de fusta. Ha de vendre pa de 
forment i sègol a tota persona que el pagui amb diners i no està obligat a fer-ne per l’hostaler. No pot vendre ni a 
l’engròs ni a la menuda- ni permetre que se’n consumeixi a casa seva.”

Si seguim el que ens indica Lacueva, des de finals del segle XVI fins al 1917, a Sant Julià de Lòria l’hostal, la fleca, 

la tenda i la casa del Comú es van ubicant en una mateixa construcció, tot i que amb variacions en els 

serveis. Per exemple, el 1599 conviuen l’hostal i la fleca, el 1670 era hostal, fleca i taverna, el 1800 era hostal, 

fleca, taverna i casa del Comú i el 1917 era també hostal, fleca, taverna i casa del Comú.

Sabem pel treball de David Mas pel monogràfic de la Festa Major de l’any 1994 que a principis del segle XX,    

cal Duran es trobava en l’espai que actualment ocupa l’entrada a l’aparcament comunal de Camp de Perot,    

a la plaça Major. Aquest nom de Duran apareix en diferents documents de pagaments de pa de Canòlich.      

En alguns casos apareix el diminutiu del nom de pila com el Tonet del Duran o Ton Duran o el Tonet del forn. 

Podem deduir que es tractava de l’arrendatari de la fleca i probablement també de l’hostal.



INTRODUCCIÓ
ALGUNES DATES HISTÒRIQUES

any 1903 el Comú de Sant Julià de Lòria pren dues decisions que marcaran el calendari de festes de 

la parròquia de forma definitiva:

Acord de Comú del dia 17 de maig de 1903

“Per acord de majoria del poble, s’estableix fer festa l’últim dissabte de maig per celebrar l’aplec de Canòlich”.

Acord de Comú del dia 25 de juliol de 1903

“En lo mateix dia se ha acordat també que es venguin les vuit quarteres de blat designades per l’aplec de 

Canòlich, i donar pans blancs de lliura per l’aplec de cada any”.

Sembla que els acords del 1903 ratifiquen un costum que ja es venia produint com a mínim, des del 1883.             

En el registre de despeses d’aquell any apareix un pagament “per pastar lo pa de Canòlich”.

Entre els pagaments del 1898 trobem l’entrada següent: “pagat a l’hostal per una mitgera de vi i sal i oli per 

pastar lo pa de Canòlich”.

En el registres de pagaments del 1892 i 1893 apareix un pagament “per pastar lo pa de Canòlich i acompanyar 

el Vicari”.

En el llibre de comptes de l’any 1900 apareix el pagament de 85 pessetes al Tonet del Duran pel pa de Canòlich. 

LA PRODUCCIÓ DE PA

vui en dia s’elaboren 6.000 pans en un forn del país per ser distribuïts el dia de Canòlich.          

Ignorem les quantitats que s’elaboraven en les èpoques de les quals hem trobat informació en els 

documents de l’arxiu. Només ens consten acords per efectuar pagaments i en alguna ocasió,          

la xifra que abona el Comú al flequer.

Això sí, els pans d’avui en dia conserven les indicacions de l’acord de Comú del 25 de juliol de 1903:                

pans blancs de lliura.

LES FLEQUES COMUNALS ENTRE EL SEGLE XVI I EL SEGLE XX
A l’arxiu comunal es conserva el llibre d’actes que recull els acords de Comú presos entre els anys 1575 i 1619. 

Hi apareixen diferents decisions preses en referència a la fleca.

El 23 de març de 1590 s’arrenda la fleca a Joan Saura. Tres anys més tard, el 20 d’octubre de 1593 l’arrendatari és 

el Sr. Joan Forcada.

En l’acord de Comú del 5 de juny de 1594 s’acorda pagar el compte que el Comú tenia pendent amb la fleca.
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Segons ens explica Ludmilla Lacueva Canut en el seu treball Els pioners de l’Hoteleria andorrana del segle XVI 

al segle XX: “El flequer ha de pesar el pa amb balances i les mesures han de ser de fusta. Ha de vendre pa de 
forment i sègol a tota persona que el pagui amb diners i no està obligat a fer-ne per l’hostaler. No pot vendre ni a 
l’engròs ni a la menuda- ni permetre que se’n consumeixi a casa seva.”

Si seguim el que ens indica Lacueva, des de finals del segle XVI fins al 1917, a Sant Julià de Lòria l’hostal, la fleca, 

la tenda i la casa del Comú es van ubicant en una mateixa construcció, tot i que amb variacions en els 

serveis. Per exemple, el 1599 conviuen l’hostal i la fleca, el 1670 era hostal, fleca i taverna, el 1800 era hostal, 

fleca, taverna i casa del Comú i el 1917 era també hostal, fleca, taverna i casa del Comú.

Sabem pel treball de David Mas pel monogràfic de la Festa Major de l’any 1994 que a principis del segle XX,    

cal Duran es trobava en l’espai que actualment ocupa l’entrada a l’aparcament comunal de Camp de Perot,    

a la plaça Major. Aquest nom de Duran apareix en diferents documents de pagaments de pa de Canòlich.      

En alguns casos apareix el diminutiu del nom de pila com el Tonet del Duran o Ton Duran o el Tonet del forn. 

Podem deduir que es tractava de l’arrendatari de la fleca i probablement també de l’hostal.



INTRODUCCIÓ
ALGUNES DATES HISTÒRIQUES

any 1903 el Comú de Sant Julià de Lòria pren dues decisions que marcaran el calendari de festes de 

la parròquia de forma definitiva:

Acord de Comú del dia 17 de maig de 1903

“Per acord de majoria del poble, s’estableix fer festa l’últim dissabte de maig per celebrar l’aplec de Canòlich”.

Acord de Comú del dia 25 de juliol de 1903

“En lo mateix dia se ha acordat també que es venguin les vuit quarteres de blat designades per l’aplec de 

Canòlich, i donar pans blancs de lliura per l’aplec de cada any”.

Sembla que els acords del 1903 ratifiquen un costum que ja es venia produint com a mínim, des del 1883.             

En el registre de despeses d’aquell any apareix un pagament “per pastar lo pa de Canòlich”.

Entre els pagaments del 1898 trobem l’entrada següent: “pagat a l’hostal per una mitgera de vi i sal i oli per 

pastar lo pa de Canòlich”.

En el registres de pagaments del 1892 i 1893 apareix un pagament “per pastar lo pa de Canòlich i acompanyar 

el Vicari”.

En el llibre de comptes de l’any 1900 apareix el pagament de 85 pessetes al Tonet del Duran pel pa de Canòlich. 

LA PRODUCCIÓ DE PA

vui en dia s’elaboren 6.000 pans en un forn del país per ser distribuïts el dia de Canòlich.          

Ignorem les quantitats que s’elaboraven en les èpoques de les quals hem trobat informació en els 

documents de l’arxiu. Només ens consten acords per efectuar pagaments i en alguna ocasió,          

la xifra que abona el Comú al flequer.

Això sí, els pans d’avui en dia conserven les indicacions de l’acord de Comú del 25 de juliol de 1903:                

pans blancs de lliura.

LES FLEQUES COMUNALS ENTRE EL SEGLE XVI I EL SEGLE XX
A l’arxiu comunal es conserva el llibre d’actes que recull els acords de Comú presos entre els anys 1575 i 1619. 

Hi apareixen diferents decisions preses en referència a la fleca.

El 23 de març de 1590 s’arrenda la fleca a Joan Saura. Tres anys més tard, el 20 d’octubre de 1593 l’arrendatari és 

el Sr. Joan Forcada.

En l’acord de Comú del 5 de juny de 1594 s’acorda pagar el compte que el Comú tenia pendent amb la fleca.

Segons ens explica Ludmilla Lacueva Canut en el seu treball Els pioners de l’Hoteleria andorrana del segle XVI 

al segle XX: “El flequer ha de pesar el pa amb balances i les mesures han de ser de fusta. Ha de vendre pa de 
forment i sègol a tota persona que el pagui amb diners i no està obligat a fer-ne per l’hostaler. No pot vendre ni a 
l’engròs ni a la menuda- ni permetre que se’n consumeixi a casa seva.”

Si seguim el que ens indica Lacueva, des de finals del segle XVI fins al 1917, a Sant Julià de Lòria l’hostal, la fleca, 

la tenda i la casa del Comú es van ubicant en una mateixa construcció, tot i que amb variacions en els 

serveis. Per exemple, el 1599 conviuen l’hostal i la fleca, el 1670 era hostal, fleca i taverna, el 1800 era hostal, 

fleca, taverna i casa del Comú i el 1917 era també hostal, fleca, taverna i casa del Comú.

LA PRODUCCIÓ DE PAMonogràfic

Sabem pel treball de David Mas pel monogràfic de la Festa Major de l’any 1994 que a principis del segle XX,    

cal Duran es trobava en l’espai que actualment ocupa l’entrada a l’aparcament comunal de Camp de Perot,    

a la plaça Major. Aquest nom de Duran apareix en diferents documents de pagaments de pa de Canòlich.      

En alguns casos apareix el diminutiu del nom de pila com el Tonet del Duran o Ton Duran o el Tonet del forn. 

Podem deduir que es tractava de l’arrendatari de la fleca i probablement també de l’hostal.

Arrendament any 1895
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LA PRODUCCIÓ DE PA

vui en dia s’elaboren 6.000 pans en un forn del país per ser distribuïts el dia de Canòlich.          

Ignorem les quantitats que s’elaboraven en les èpoques de les quals hem trobat informació en els 

documents de l’arxiu. Només ens consten acords per efectuar pagaments i en alguna ocasió,          

la xifra que abona el Comú al flequer.

Això sí, els pans d’avui en dia conserven les indicacions de l’acord de Comú del 25 de juliol de 1903:                

pans blancs de lliura.

LES FLEQUES COMUNALS ENTRE EL SEGLE XVI I EL SEGLE XX
A l’arxiu comunal es conserva el llibre d’actes que recull els acords de Comú presos entre els anys 1575 i 1619. 

Hi apareixen diferents decisions preses en referència a la fleca.

El 23 de març de 1590 s’arrenda la fleca a Joan Saura. Tres anys més tard, el 20 d’octubre de 1593 l’arrendatari és 

el Sr. Joan Forcada.

En l’acord de Comú del 5 de juny de 1594 s’acorda pagar el compte que el Comú tenia pendent amb la fleca.

Segons ens explica Ludmilla Lacueva Canut en el seu treball Els pioners de l’Hoteleria andorrana del segle XVI 

al segle XX: “El flequer ha de pesar el pa amb balances i les mesures han de ser de fusta. Ha de vendre pa de 
forment i sègol a tota persona que el pagui amb diners i no està obligat a fer-ne per l’hostaler. No pot vendre ni a 
l’engròs ni a la menuda- ni permetre que se’n consumeixi a casa seva.”

Si seguim el que ens indica Lacueva, des de finals del segle XVI fins al 1917, a Sant Julià de Lòria l’hostal, la fleca, 

la tenda i la casa del Comú es van ubicant en una mateixa construcció, tot i que amb variacions en els 

serveis. Per exemple, el 1599 conviuen l’hostal i la fleca, el 1670 era hostal, fleca i taverna, el 1800 era hostal, 

fleca, taverna i casa del Comú i el 1917 era també hostal, fleca, taverna i casa del Comú.

Sabem pel treball de David Mas pel monogràfic de la Festa Major de l’any 1994 que a principis del segle XX,    

cal Duran es trobava en l’espai que actualment ocupa l’entrada a l’aparcament comunal de Camp de Perot,    

a la plaça Major. Aquest nom de Duran apareix en diferents documents de pagaments de pa de Canòlich.      

En alguns casos apareix el diminutiu del nom de pila com el Tonet del Duran o Ton Duran o el Tonet del forn. 

Podem deduir que es tractava de l’arrendatari de la fleca i probablement també de l’hostal.

LA PRODUCCIÓ DE PAMonogràfic

Detall comptes any 1908



Sergi Mas amb un programa anterior de Canòlich

LA PRODUCCIÓ DE PA

vui en dia s’elaboren 6.000 pans en un forn del país per ser distribuïts el dia de Canòlich.          

Ignorem les quantitats que s’elaboraven en les èpoques de les quals hem trobat informació en els 

documents de l’arxiu. Només ens consten acords per efectuar pagaments i en alguna ocasió,          

la xifra que abona el Comú al flequer.

Això sí, els pans d’avui en dia conserven les indicacions de l’acord de Comú del 25 de juliol de 1903:                

pans blancs de lliura.

LES FLEQUES COMUNALS ENTRE EL SEGLE XVI I EL SEGLE XX
A l’arxiu comunal es conserva el llibre d’actes que recull els acords de Comú presos entre els anys 1575 i 1619. 

Hi apareixen diferents decisions preses en referència a la fleca.

El 23 de març de 1590 s’arrenda la fleca a Joan Saura. Tres anys més tard, el 20 d’octubre de 1593 l’arrendatari és 

el Sr. Joan Forcada.

En l’acord de Comú del 5 de juny de 1594 s’acorda pagar el compte que el Comú tenia pendent amb la fleca.

Segons ens explica Ludmilla Lacueva Canut en el seu treball Els pioners de l’Hoteleria andorrana del segle XVI 

al segle XX: “El flequer ha de pesar el pa amb balances i les mesures han de ser de fusta. Ha de vendre pa de 
forment i sègol a tota persona que el pagui amb diners i no està obligat a fer-ne per l’hostaler. No pot vendre ni a 
l’engròs ni a la menuda- ni permetre que se’n consumeixi a casa seva.”

Si seguim el que ens indica Lacueva, des de finals del segle XVI fins al 1917, a Sant Julià de Lòria l’hostal, la fleca, 

la tenda i la casa del Comú es van ubicant en una mateixa construcció, tot i que amb variacions en els 

serveis. Per exemple, el 1599 conviuen l’hostal i la fleca, el 1670 era hostal, fleca i taverna, el 1800 era hostal, 

fleca, taverna i casa del Comú i el 1917 era també hostal, fleca, taverna i casa del Comú.

Sabem pel treball de David Mas pel monogràfic de la Festa Major de l’any 1994 que a principis del segle XX,    

cal Duran es trobava en l’espai que actualment ocupa l’entrada a l’aparcament comunal de Camp de Perot,    

a la plaça Major. Aquest nom de Duran apareix en diferents documents de pagaments de pa de Canòlich.      

En alguns casos apareix el diminutiu del nom de pila com el Tonet del Duran o Ton Duran o el Tonet del forn. 

Podem deduir que es tractava de l’arrendatari de la fleca i probablement també de l’hostal.

LA PRODUCCIÓ DEL PA Monogràfic

Detall comptes any 1909

Detall comptes any 1917



LA PRODUCCIÓ DE PA

vui en dia s’elaboren 6.000 pans en un forn del país per ser distribuïts el dia de Canòlich.          

Ignorem les quantitats que s’elaboraven en les èpoques de les quals hem trobat informació en els 

documents de l’arxiu. Només ens consten acords per efectuar pagaments i en alguna ocasió,          

la xifra que abona el Comú al flequer.

Això sí, els pans d’avui en dia conserven les indicacions de l’acord de Comú del 25 de juliol de 1903:                

pans blancs de lliura.

LES FLEQUES COMUNALS ENTRE EL SEGLE XVI I EL SEGLE XX
A l’arxiu comunal es conserva el llibre d’actes que recull els acords de Comú presos entre els anys 1575 i 1619. 

Hi apareixen diferents decisions preses en referència a la fleca.

El 23 de març de 1590 s’arrenda la fleca a Joan Saura. Tres anys més tard, el 20 d’octubre de 1593 l’arrendatari és 

el Sr. Joan Forcada.

En l’acord de Comú del 5 de juny de 1594 s’acorda pagar el compte que el Comú tenia pendent amb la fleca.

Segons ens explica Ludmilla Lacueva Canut en el seu treball Els pioners de l’Hoteleria andorrana del segle XVI 

al segle XX: “El flequer ha de pesar el pa amb balances i les mesures han de ser de fusta. Ha de vendre pa de 
forment i sègol a tota persona que el pagui amb diners i no està obligat a fer-ne per l’hostaler. No pot vendre ni a 
l’engròs ni a la menuda- ni permetre que se’n consumeixi a casa seva.”

Si seguim el que ens indica Lacueva, des de finals del segle XVI fins al 1917, a Sant Julià de Lòria l’hostal, la fleca, 

la tenda i la casa del Comú es van ubicant en una mateixa construcció, tot i que amb variacions en els 

serveis. Per exemple, el 1599 conviuen l’hostal i la fleca, el 1670 era hostal, fleca i taverna, el 1800 era hostal, 

fleca, taverna i casa del Comú i el 1917 era també hostal, fleca, taverna i casa del Comú.

Sabem pel treball de David Mas pel monogràfic de la Festa Major de l’any 1994 que a principis del segle XX,    

cal Duran es trobava en l’espai que actualment ocupa l’entrada a l’aparcament comunal de Camp de Perot,    

a la plaça Major. Aquest nom de Duran apareix en diferents documents de pagaments de pa de Canòlich.      

En alguns casos apareix el diminutiu del nom de pila com el Tonet del Duran o Ton Duran o el Tonet del forn. 

Podem deduir que es tractava de l’arrendatari de la fleca i probablement també de l’hostal.

FESTES DE CANÒLICH - 2020Monogràfic

PA I RELIGIÓ

a gran importància del pa ha fet que en moltes cultures hagi esdevingut un sinònim d’aliment així 

com un element present en molts rituals religiosos. La pasqua jueva compta amb el matza, alguns 

pobles eslaus utilitzen el pa i la sal en els rituals de benvinguda i el pa consagrat, juntament amb el 

vi, és la matèria principal de l’eucaristia cristiana. 

DE LA TRADICIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ 
La distribució de pa entre els fidels un cop acabada la missa té arrels històriques llunyanes i formes diferents.

Podem parlar per exemple de l’antidoron, un costum observat en les esglésies ortodoxes russes i gregues. 

L’antidoron són les restes sobrants del pa que està destinat a la consagració. Es talla en trossos petits i al 

final de la missa, un cop el celebrant ha deixat l’altar, es distribueix entre els fidels just abans de deixar 

l’església. A les esglésies catòliques gregues d’Àustria i Hongria aquest antidoron únicament es distribueix en 

algunes ocasions senyalades durant l’any.

Una de les primeres referències històriques d’aquest costum apareix, en el cànons d’un concili local en la 

Gàl·lia mantingut durant el segle VII. Era una atenció per als fidels que no estaven preparats per rebre                 

la comunió. Oferia el consol de participar d’un pa que tot i no havent estat consagrat, com a mínim havia 

estat beneït. 

L



LA PRODUCCIÓ DE PA

vui en dia s’elaboren 6.000 pans en un forn del país per ser distribuïts el dia de Canòlich.          

Ignorem les quantitats que s’elaboraven en les èpoques de les quals hem trobat informació en els 

documents de l’arxiu. Només ens consten acords per efectuar pagaments i en alguna ocasió,          

la xifra que abona el Comú al flequer.

Això sí, els pans d’avui en dia conserven les indicacions de l’acord de Comú del 25 de juliol de 1903:                

pans blancs de lliura.

LES FLEQUES COMUNALS ENTRE EL SEGLE XVI I EL SEGLE XX
A l’arxiu comunal es conserva el llibre d’actes que recull els acords de Comú presos entre els anys 1575 i 1619. 

Hi apareixen diferents decisions preses en referència a la fleca.

El 23 de març de 1590 s’arrenda la fleca a Joan Saura. Tres anys més tard, el 20 d’octubre de 1593 l’arrendatari és 

el Sr. Joan Forcada.

En l’acord de Comú del 5 de juny de 1594 s’acorda pagar el compte que el Comú tenia pendent amb la fleca.

Segons ens explica Ludmilla Lacueva Canut en el seu treball Els pioners de l’Hoteleria andorrana del segle XVI 

al segle XX: “El flequer ha de pesar el pa amb balances i les mesures han de ser de fusta. Ha de vendre pa de 
forment i sègol a tota persona que el pagui amb diners i no està obligat a fer-ne per l’hostaler. No pot vendre ni a 
l’engròs ni a la menuda- ni permetre que se’n consumeixi a casa seva.”

Si seguim el que ens indica Lacueva, des de finals del segle XVI fins al 1917, a Sant Julià de Lòria l’hostal, la fleca, 

la tenda i la casa del Comú es van ubicant en una mateixa construcció, tot i que amb variacions en els 

serveis. Per exemple, el 1599 conviuen l’hostal i la fleca, el 1670 era hostal, fleca i taverna, el 1800 era hostal, 

fleca, taverna i casa del Comú i el 1917 era també hostal, fleca, taverna i casa del Comú.

Sabem pel treball de David Mas pel monogràfic de la Festa Major de l’any 1994 que a principis del segle XX,    

cal Duran es trobava en l’espai que actualment ocupa l’entrada a l’aparcament comunal de Camp de Perot,    

a la plaça Major. Aquest nom de Duran apareix en diferents documents de pagaments de pa de Canòlich.      

En alguns casos apareix el diminutiu del nom de pila com el Tonet del Duran o Ton Duran o el Tonet del forn. 

Podem deduir que es tractava de l’arrendatari de la fleca i probablement també de l’hostal.

Benedicció del pa, any 2013



LA PRODUCCIÓ DE PA

vui en dia s’elaboren 6.000 pans en un forn del país per ser distribuïts el dia de Canòlich.          

Ignorem les quantitats que s’elaboraven en les èpoques de les quals hem trobat informació en els 

documents de l’arxiu. Només ens consten acords per efectuar pagaments i en alguna ocasió,          

la xifra que abona el Comú al flequer.

Això sí, els pans d’avui en dia conserven les indicacions de l’acord de Comú del 25 de juliol de 1903:                

pans blancs de lliura.

LES FLEQUES COMUNALS ENTRE EL SEGLE XVI I EL SEGLE XX
A l’arxiu comunal es conserva el llibre d’actes que recull els acords de Comú presos entre els anys 1575 i 1619. 

Hi apareixen diferents decisions preses en referència a la fleca.

El 23 de març de 1590 s’arrenda la fleca a Joan Saura. Tres anys més tard, el 20 d’octubre de 1593 l’arrendatari és 

el Sr. Joan Forcada.

En l’acord de Comú del 5 de juny de 1594 s’acorda pagar el compte que el Comú tenia pendent amb la fleca.

Segons ens explica Ludmilla Lacueva Canut en el seu treball Els pioners de l’Hoteleria andorrana del segle XVI 

al segle XX: “El flequer ha de pesar el pa amb balances i les mesures han de ser de fusta. Ha de vendre pa de 
forment i sègol a tota persona que el pagui amb diners i no està obligat a fer-ne per l’hostaler. No pot vendre ni a 
l’engròs ni a la menuda- ni permetre que se’n consumeixi a casa seva.”

Si seguim el que ens indica Lacueva, des de finals del segle XVI fins al 1917, a Sant Julià de Lòria l’hostal, la fleca, 

la tenda i la casa del Comú es van ubicant en una mateixa construcció, tot i que amb variacions en els 

serveis. Per exemple, el 1599 conviuen l’hostal i la fleca, el 1670 era hostal, fleca i taverna, el 1800 era hostal, 

fleca, taverna i casa del Comú i el 1917 era també hostal, fleca, taverna i casa del Comú.

Sabem pel treball de David Mas pel monogràfic de la Festa Major de l’any 1994 que a principis del segle XX,    

cal Duran es trobava en l’espai que actualment ocupa l’entrada a l’aparcament comunal de Camp de Perot,    

a la plaça Major. Aquest nom de Duran apareix en diferents documents de pagaments de pa de Canòlich.      

En alguns casos apareix el diminutiu del nom de pila com el Tonet del Duran o Ton Duran o el Tonet del forn. 

Podem deduir que es tractava de l’arrendatari de la fleca i probablement també de l’hostal.

PA I RELIGIÓMonogràfic

En el ritus romà sobreviu el pain bénit -pa beneït- que es reparteix en les esglésies i les catedrals franceses 

en la Missa major. Si desitgem ampliar la informació sobre la benedicció (que no consagració, ull!) ens 

podem remetre a l’Ordinari d’Urgell de 1536, Ritual en ús al Principat d’Andorra de Francesc Xavier Parés. 

Aquest autor recorda l’Himnari de Reims per la benedicció del pa presentat i ofert i no utilitzat per a la 

comunió de la missa dels diumenges i festes. Un fet molt assemblat doncs, a l’antidoron de les esglésies 

ortodoxes. Parés també fa referència a la tradició de Gregori de Tours, que al segle VI, en acabar la missa 

donava pa als fidels.

Aquests serien alguns dels antecedents possibles per la distribució de pa entre els assistents a l’aplec         

de Canòlich.

Actualment i a tall d’exemple, podem trobar la tradició de la benedicció de pans a Guatemala a la població 

de Chimaltenango, que celebra la benedicció i distribució de pans durant la quaresma. Així com a la localitat 

de Guareña Extremadura el dia 13 de juny. 

Chimaltenango Guareña



Pa beneït de Canòlich
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NOTA
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