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ACOLLIR EL NOU RECTOR DE LA PARRÒQUIA 

Dissabte vinent, dia 3 de setembre, la parròquia de Sant Martí de Viladrau 

tindrà oficialment un nou rector. Els canvis, en les parròquies, solen ser 

feixucs, tant pels feligresos com pel nou rector. Sigui com sigui, no ens 

podem pas encallar en el passat ni en la nostàlgia. Mn. Alejandro, el nou 

rector, és el present i el futur, i això és el que compta. I ara toca disposar-

nos a acollir-lo de la millor manera possible.  

No voldria pas  fer paternalisme ni menys encara dir-vos com heu d’acollir 

el nou rector. No tinc cap dubte que ho fareu molt bé i que Mn. Alejandro es 

trobarà molt bé entre vosaltres. Però m’ha semblat que podíem aprofitar 

l’arribada de Mn. Alejandro per fixar-nos en unes quantes coses que no ens 

haurien de passar per alt.  

Mn. Alejandro ve de lluny, de Sud-Amèrica, del Paraguai. Val la pena mirar-

se el mapa d’Amèrica del Sud i un mapamundi per recordar on és el 

Paraguai. Això vol dir que Mn. Alejandro ve d’una altra cultura, d’un altre 

clima, d’uns altres costums i maneres de ser, d’una altra manera de 

parlar... i en definitiva d’una altra manera de veure i d’interpretar les coses. 

Tot això, si ho sabem aprofitar pot ser un enriquiment per a  tots, perquè 

no podem caure en l’error de pensar que els europeus som els millors i que 

la cultura europea és la millor. Hem de saber practicar l’interculturalitat –no 

sols la convivència sinó el diàleg entre les diverses cultures- i, ara, en 

tindrem ocasió de practicar-ho en el nostre poble, amb el nou rector.  

 

 

 



Una segona cosa important és que nosaltres vivim en un país secularitzat, 

això és, un país que ha après a organitzar-se prescindint de Déu –«Déu 

resta fora de l’horitzó de la vida»- i, actualment, hi ha una notable aversió 

envers totes les religions. Per contra, el nou rector arriba d’un país on la 

religió catòlica encara té un pes notable en la societat  i, sobretot, és molt 

actiu el fenomen de la «religiositat popular», que quan és autèntica, és una 

manifestació sincera de la fe del poble. Pel que sabem i s’escriu, aquest 

fenomen és molt estès a Sud-Amèrica i el Papa actual demana que es 

respecti i s’ajudi a créixer i a purificar. A més, Sud-Amèrica, com se sap, és 

el bressol de la teologia de l’alliberament que inspira, ens aquells països, 

una vivència de la fe  que passa molt sovint per una especial sensibilitat 

envers els més pobres.       

Una tercera cosa és que acollir el nou rector, Mn. Alejandro, comportarà un 

esforç per part de tots els feligresos per escoltar-lo bé i anar entrant en el 

seu tarannà. Igualment, a ell, li caldrà escoltar molt per anar comprenent el 

tarannà del poble d’on és rector.  Per tant, serà com una descoberta mútua 

que demanarà a les dues parts, temps, atenció i paciència. Acostant-nos al 

nou rector sense prejudicis i estant atents a la seva manera de ser i de fer, 

potser descobrirem valors humans i religiosos que, a Europa, tenim oblidats 

o una mica rovellats. 

I voldria acabar dient que crec que és un gran regal  per Viladrau que el Sr. 

Bisbe us hagi enviat  un rector tan jove, quan la mitjana d’edat del clergat 

es deu acostar ja als setanta anys. En aquest cas, que el rector sigui jove 

no ens ho hauríem de mirar com un inconvenient -per allò que no tindrà 

experiència- sinó el contrari, com un gran avantatge perquè, en l’àmbit 

religiós i per Viladrau s’obre un nou horitzó ple de possibilitats. Aprofitem-

ho!         

El mossèn 

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: dilluns, dia 29: per Mn. Pere Puigbò, difunt; 

dimarts, dia 30: per les gràcies rebudes; dimecres, dia 31: per Miquel 

Solà, difunt; dijous, dia 1 de setembre: per la intenció del qui ha fet 

l’almoina; divendres, dia 2: per la intenció del qui ha fet l’almoina; 

dissabte, dia 3: per Mn. Ramon Homs, difunt; diumenge, dia 4: pel 

poble de Viladrau.  

INFORMACIONS  

CAPELLA DE LA PIETAT: s’han recollit 100,00 euros. Moltíssimes 

gràcies.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


