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DIUMENGE VINENT, FESTA MAJOR  

Si l’agost és temps de festes majors, el setembre no es queda pas enrere. 

Viladrau és a la llista de les poblacions que celebren la festa major al 

setembre i així, el dia 8 de setembre, solemnitat del Naixement de la Verge 

Maria -la festivitat del que es coneix popularment com la de les Marededéus 

trobades-  és, per a Viladrau, el punt àlgid de la festa major.    

No sé si les festes majors d’avui són molt esperades perquè de festes de 

tota classe, durant l’any, n’hi ha moltes i, per tant, la novetat que portaven 

les festes majors d’abans, ara ha esdevingut cosa habitual. Estrenar un 

vestit, anar al ball, fer un bon dinar, pujar a les atraccions, escoltar una 

orquestra... això, en general, ens hem acostumat a fer-ho pràcticament tot 

l’any, almenys abans de la crisi econòmica. Per tant, fer una festa major 

original cada any costa més i fer que la gent dels pobles no marxi el dia de 

la festa major, encara més. Se sent a dir que les comissions que organitzen 

la festa major dels pobles cada vegada s’hi ha de fer més per a oferir 

quelcom atractiu, diferent, nou, per a revifar la festa. Tot aquest esforç 

creatiu és ben lloable.  

La contribució de la parròquia a la festa major és simple i sempre la 

mateixa: la celebració de la missa el dia de la solemnitat del Naixement de 

la Verge Maria i la missa en sufragi dels difunts de la parròquia, l’endemà. 

Pertocaria als qui “anem a missa” a fer el possible per a solemnitzar 

aquestes dues misses. Abans, en la majoria de les parròquies, hi havia cors 

parroquials que asseguraven que la missa fos ben solemne, i, en el cas de 

Viladrau, sento a dir que es recorden amb molta estima les cantades que el 

dia de la festa major feia, a l’església, el baríton Marcos Redondo. Ara, això 

també ha canviat. Però hem de tenir en compte que solemnitzar la missa no 

sols es fa amb el cant, sinó amb la nostra actitud al llarg de la celebració. 

Escoltar amb atenció, fer silenci, dir les respostes de la missa ben dites i a 

poc a poc, tenir una actitud interior de pregària, parar atenció a la nostra 

manera de posar-nos drets i de seure, preparar-nos per a  anar a 

combregar i fer una breu acció de gràcies després de combregar... tot això 

solemnitza la missa, la de la festa major i cada missa que celebrem.  

Com repetim sovint, a missa, som els qui som i si, pel que fa al cant, les 

nostres veus, en general, no estan en condicions de fer meravelles, sí que 

estem en condicions, tots, de solemnitzar la missa. Per això és molt d’agrair 



la decisió de tots els viladrauencs que us feu el deure de venir a l’església el 

dia de la festa major a recordar i celebrar el Naixement de la Verge Maria i 

honorar la Verge de l’Erola i, l’endemà, a pregar pels difunts. No són temps 

d’eufòries; es diu que, per a la fe, som “en temps de tardor”. Amb tot, sí 

que és temps de mantenir-nos ferms en la fe i, siguem els que siguem, fer 

el que hem de fer. Qui sap si temps a venir les brases que ara mantenim 

enceses, el caliu que es manté viu sota la cendra, serviran de punt 

d’arrencada perquè la fe arribi també a les noves generacions. No estem 

cridats a collir, sinó a sembrar.  

Que la Verge Maria, en la solemnitat del seu naixement, i sota l’advocació 

de l’Erola, beneeixi i protegeixi tots els viladrauencs d’origen i de residència  

habitual o esporàdica. Demanem-li, també, que vetlli perquè puguem veure 

acomplertes les  il·lusions i esperances que ens ajuden a viure i ens doni 

fortalesa per a fer front, amb coratge i confiança, als contratemps. Bona 

festa major a tothom! 

El mossèn  

FESTA MAJOR 

 
Dissabte, dia 7 de setembre: a les 19,30: missa anticipada de diumenge 

(diumenge XXIII  de durant l’any). 
 
Diumenge, dia 8 de setembre: solemnitat del Naixement de la Verge Maria, missa 

solemne a les 12 del migdia (NO a 2/4 d’una, com fem sempre). 
 
Dilluns, dia 9 de setembre: Missa, a les 10 del matí, en sufragi dels fidels difunts 

de la parròquia. Recordarem especialment tots els viladrauencs que han mort des del 
setembre del 2012 fins avui.  
 

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: dilluns, dia 2: per la intenció del qui ha fet l’almoina; 

dimarts, dia 3: per la intenció del qui ha fet l’almoina; dimecres, dia 4: per la 

intenció del qui ha fet l’almoina; dijous, dia 5: per un mossèn difunt; divendres, 

dia 6: per la intenció del qui ha fet l’almoina; dissabte, dia 7: per Maria 

Blancafort, difunta; diumenge, dia 8: pel poble de Viladrau  

INFORMACIONS:  

BEATIFICACIÓ DELS MÀRTIRS DEL S. XX. Recordem que el diumenge, dia 13 d’octubre, a 

Tarragona, se celebrarà la cerimònia de beatificació dels màrtirs del s. XX. Si hi ha persones 

que hi vulguin assistir, comuniqueu-ho al mossèn, abans del dia 15 de setembre. De 

moment, ja n’hi alguns d’inscrits. L’autocar sortirà de Vic. S’ha previst de dinar junts a Salou, al 

preu de 12,00 euros.  

MISSA ELS DIES FEINERS: Durant la primera quinzena de setembre es continuarà 

celebrant la missa cada dia, a les 19h 35 m. Una estona abans, a les 19h 15m es resarà el 

sant Rosari.   


