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ADÉU-SIAU 

Poc em podia imaginar, quan vaig arribar el 9 de novembre del 2009 a Viladrau, que 

ser administrador parroquial («rector interí») duraria sis anys i mig. El temps passa 

molt de pressa i, el que semblava que havia de ser breu, s’ha allargat contra tot 

pronòstic. Ara, per decisió del senyor Bisbe, ha arribat l’hora de deixar la parròquia de 

Sant Martí de Viladrau i tornar a començar en un altre lloc, a la parròquia de la Mare 

de Déu del Carme de Vic. 

D’entrada, ve costa amunt haver de tornar a començar de nou i encara que 

l’experiència compta, s’ha de dir, com s’acostuma a dir, que l’edat no perdona: i una 

cosa és començar de jovenet i l’altra començar a l’edat de persona jubilada. Però en fi, 

farem el que podrem. 

Voldria, en aquesta hora del comiat, començar demanant perdó per tot allò que no he 

fet prou bé, i sobretot, si he ofès algú. Confio plenament en la vostra benvolença.  

Em sap greu haver de marxar. Quan un ha estat temps enmig d’unes mateixes 

persones es van teixint lligams que de vegades són molt forts. I es clar, haver de 

trencar aquests lligams no és pas emocionalment fàcil, sempre s’escapa alguna 

llàgrima. Tanmateix els mossens ja estem una mica habituats a aquests trencaments, 

de vegades, inesperats.   

També em sap greu haver hagut de fer de rector a distància o, si voleu, a estones. No 

és pas la millor forma de fer de rector, però, avui dia, és un estil que malauradament 

ha esdevingut habitual en molts llocs. Marxo de Viladrau amb la pena de no haver 

pogut conèixer i no haver pogut tractar potser la majoria de la gent del poble. I això 

per un «pastor» és un greu handicap, perquè tot pastor, si vol ser anomenat pastor i 

ser-ho, ha de conèixer les seves ovelles, els feligresos, tots.  

Agraeixo moltíssim l’ajuda -i també l’estimació- que he rebut de tots vosaltres, els 

feligresos, els del poble i els qui teniu Viladrau per segona residència. M’he adonat que 

uns i altres  estimeu molt la parròquia. Això ha estat un gran estímul per a mi  i m’ha 

portat a esforçar-me en la meva tasca de «rector interí», tan bé com he sabut. Si no 

ha anat millor és perquè no en sé més. Haig d’agrair d’una manera especial l’ajuda 

d’aquelles persones -les que fa molt temps que ho fan i les que s’hi han anat 

incorporant- que han intervingut en la parròquia més directament tenint cura de la 

neteja de l’església i d’enramar-la, de la catequesi, del cant,  d’obrir l’església i engegar 

la calefacció a l’hivern, de distribuir els fulls diocesans i parroquials sobrers, de resar el 

rosari els dies de cada dia, etc.    



Estic content  que el nou rector, Mn. Alejandro,  sigui tan jove perquè tindrà forces per 

a portar a terme moltes activitats i, per tant, revitalitzar el màxim la parròquia i, 

sobretot, tindrà temps d’acostar-se a la gent jove del poble, cosa que jo no he pogut 

fer i potser, si hagués viscut a Viladrau, tampoc no hauria sabut fer.  

Un adéu-siau ben amical a tothom, a tot el poble: als avis, als pares i mares de família, 

als joves i a la mainada i, sobretot a aquelles persones que estan malaltes o impedides 

i que per la raó que sigui no poden sortir habitualment de casa.  Un agraïment també 

ben sincer envers les dues juntes que he conegut del casal d’avis «Flor del Montseny», 

han estat molt bons veïns, i estic content d’haver estat convidat i haver pogut 

participar en moltes de les activitats que han organitzat.   

I haig d’acabar donant les gràcies a Mn. Fèlix Guàrdia que sempre ha tingut una 

disponibilitat absoluta per a pujar a Viladrau, estiu i hivern i, amb la seva ajuda 

impagable, hem pogut fer totes les combinacions possibles perquè la parròquia 

estigués atesa. També donar les gràcies a Mn. Josep Parés, per les vegades que ens 

ha donat un cop de mà i als col·laboradors habituals de l’estiu: Mn. Ignasi,  el P. 

Suñer, Mn. Fernando Maristany, el diaca permanent Josep M., de Barcelona. I un 

regraciament ben ple d’afecte al P. Raimon Algueró, que sempre ha fet fermança a 

l’aplec de la Mare de Déu de l’Erola.  

Que la Mare de Déu de l’Erola  i sant Martí de Tours beneeixin el poble de Viladrau 

donant a tothom salut i feina, el temps necessari de repòs i de lleure i una esperança 

ferma en aquest futur que hem d’anar construint entre tots.  

I dos precs finals: no us oblideu d’aixecar amb agraïment els vostres ulls i el vostre cor 

a Déu que us ha concedit el privilegi de viure en un indret natural tan extraordinari; i, 

alguna vegada, penseu a pregar per mi.  

I si necessiteu alguna cosa que jo pugui fer, ja sabeu on em trobareu: a la parròquia 

de la Mare de Déu del Carme de Vic o a l’Hospital  Universitari de la Santa Creu de Vic. 

Disposeu.                                                           

 El mossèn 

_____________________________________________________________________ 

AGENDA:  

INTENCIONS DE MISSES:  dilluns, dia 5: per Miquel Solà, difunt; dissabte, dia 

10: pels difunts de la família Salarich Roquet.  

FESTA MAJOR:  Dijous, dia 8 de setembre, és la festa litúrgica del naixement de la 

Verge Maria, festa que popularment es coneix com la de les marededéus trobades. 

Amb motiu d’aquesta escaiença, Viladrau celebra la festa major i honora la Mare de 

Déu de l’Erola, copatrona de la parròquia. Tingueu en compte que aquest dia la missa 

se celebrarà a les 12 del migdia.  

MISSA PELS DIFUNTS: divendres, dia 9, a les 10,30h, celebrarem la missa per 

aquells difunts que han mort d’ençà de la festa major de l’any passat fins el dia d’avui.  



 

 

 

 

 

 

 

Voldria agrair també el tracte amable i atent que sempre m’han dispensat, abans el Sr. 

Alcalde i ara la Sra. Alcaldessa, que he conegut durant  aquests anys que he estat a 

Viladrau. I ho faig extensiu als membres de llurs consistoris. 

 

 

 

 

DÉU VOS GUARD    

 

        Moltes, moltíssimes gràcies per tot. D’ara endavant sapigueu que a la 

ciutat del Vic, a la parròquia de la Mare de Déu del Carme, hi teniu un 

mossèn amic del qual podeu disposar, si fa falta. En algun moment ho altre 

pregueu per mi perquè, en la nova parròquia, sàpiga ajudar les persones a 

acostar-se a Déu. 

  Marxo amb  la certesa que el poc o molt que hem fet en la catequesi, en la 

litúrgia, en la formació, en l’organització de la parròquia... no s’esborrarà 

sinó que tindrà una continuïtat i de ben segur anirà creixent amb un estil 

que serà nou, diferent i ben probablement millor.  

      


