
1  Les Festes de l’Os se celebren als pobles següents: Arles, Prats de Molló i Sant Llorenç de Cerdans (tots 
tres del Vallespir, a la Catalunya francesa), i a Encamp i Ordino (a Andorra). Se celebren, sobretot, amb 
persones disfressades d’os que fan gresca i busquen la complicitat de la gent del poble.

2 A Encamp la festa es diu Ball de l’Ossa i a Ordino, Última ossa d’Ordino.

3  La població d’ossos del Pirineu va arribar quasi a l'extinció absoluta: es calcula que cap al 1995 no en que-
dava ni mitja dotzena d’exemplars. Van ser els plans de repoblació, de vegades rebuts amb polèmica, els 
que van introduir exemplars originaris de les muntanyes dels Balcans per revitalitzar la població d'ossos, 
que el 2021 es calcula que ja va arribar a uns 70, gràcies a la reintroducció però també als naixements. 
Podeu trobar més informació en aquest article de la Viquipèdia.

Vista la seva història, durant molt de temps la tradició de les Festes de l'Os va estar més viva que els 
animals! 

4   No és estrany que les tradicions es mantinguin més enllà dels fets que els van donar origen: la major 
part de festes majors tenen el seu origen en la celebració de la fi de la collita o en la superació d'alguna 
desgràcia (per exemple, d'alguna epidèmia), i es mantenen en les mateixes dates del calendari encara 
que es tracti de poblacions que s'han tornat més industrials que agràries, o que ningú recordi què s’ex-
plicava que havia fet un sant o una santa en ocasió d'una plaga per merèixer que se'l recordi cada any. 
De fet, les tradicions arriben a ser-ho quan una celebració continua viva molt temps després que s’oblidi 
com va començar!
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