Glossa

Bona festa major!
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Diumenge vinent celebrarem la festivitat del Naixement de la Mare de Déu, patrona principal de la nostra
diòcesi de Solsona, celebració que coneixem popularment amb el nom de les Marededéus trobades. En gairebé totes les esglésies i santuaris del nostre territori
hi trobem belles imatges de Maria. Que entranyables
i boniques són les llegendes que expliquen l’aparició i
arrelament de la seva imatge en els pobles prop de nosaltres! Precisament el nom bíblic Emmanuel vol dir 'Déu
amb nosaltres' (cf. Is7, 14).
També són moltes les parròquies, pobles i ciutats que en
aquestes dates assenyalades fan la seva festa major, com
Solsona, Cardona i Coaner, amb esglesies dedicades a la
Mare de Déu. A l’entorn del 14 de setembre, solemnitat
de l’exaltació de la Santa Creu, se celebra de manera especial a Cervera, Bellpuig i el Mujal. Precisament, tot just
avui, ens trobem entre les festes dels dos copatrons del
bisbat —sant Ramon Nonat i sant Pere Claver—, en què
fan festa de manera especial a la Coromina i a Verdú, respectivament, i així podríem resseguir les festes principals de les nostres parròquies.
La festa és un factor de cohesió social, les festes ens uneixen com a pobles i entre cultures. I aquest esperit de joia
col·lectiva ens recorda, especialment als cristians, el motiu principal de la nostra festa: fer memòria de Maria i de
tots els sants i santes que des de fa segles es veneren en
les nostres poblacions. Molts dels actes es repeteixen en
totes les festes majors, però cada vila sap imprimir el seu
caràcter identitari dins la celebració. No és d’estranyar
que n’hagin sorgit vertaderes mostres de cultura popular,
com ara la Dansa dels Priors de Sant Gil a Torà, el Ball de
Bastons de Cardona, els Improperis de Solsona, els Cascavells de l’Ametlla de Merola o les Gales de Queralt o Corbe-

ra, més una llarga corrua de tradicions viscudes intensament aquests dies (no voldria deixar-me’n cap).
És una data en què les famílies es retroben a l’entorn de la
taula, com també ens reunim —entorn de la taula de l’altar— els cristians per celebrar l’eucaristia. És per aquest
motiu que no podem oblidar que l’ofici de la festa major
era, és i ha de continuar essent el pilar fonamental de la
nostra celebració. I que, malgrat els canvis inevitables que
se succeeixen dins les nostres festes, la missa continuï essent l’eix central de la celebració i de les nostres vides.
Aprofito l'ocasió, ben sincerament, per a desitjar-vos a
tots una bona festa major de les vostres respectives poblacions. Al mateix temps, felicito i encoratjo aquelles
parròquies, entitats i associacions que mantenen vivament aquestes tradicions que ens ajuden a millorar com
a societat i ens uneixen a tots com a poble.
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