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Tardorals
Quan deixem enrere la intensitat festiva estiuenca, ens retrobem amb un seguit de tradicions que han estat llargament celebrades en el transcurs del
temps, un exemple és la diada de les Marededéus Trobades, el 8 de setembre. Són moltes les esglésies parroquials, santuaris i ermites de les nostres
contrades i altres indrets que en la data esmentada és festa gran. D’acord que
algunes de les celebracions no són el que eren, però sí que se’n conserva la
devoció i la popularitat. Com a referència podem citar la Mare de Déu de la
Gleva, de Núria, de Queralt, del Remei, del Roser i una llarga relació arreu
del nostre país, totes arrelades amb les seves tradicions i amb els seus goigs,
que si bé no són cantats com antigament solien, sí que encara son devotament
recordats i entonats.
També s’escau en temps tardoral moltes de les tradicionals fires en diferents contrades del nostre país. Una activitat comercial aquesta en què antigament es podia trobar un ampli ventall de productes i articles, alhora que
també anava acompanyada d’un caire festiu i era motiu de trobada de la gent
de les diferents poblacions i pagesies. Tot i que aquestes fires no són el que
eren, déu-n’hi-do encara les que es celebren, tot i que no tenen la necessitat
que antigament se’ls donava.
L’arribada del novembre, amb la diada de Tot Sants i la dels Difunts, que
no per això es fa més palès el record dels nostres difunts, és quan comença a

deixar-se sentir el temps tardoral. La festivitat de Tot Sants, una de les més
antigues del mon cristià, va ser el Papa Gregori III qui va dedicar una capella
a Tots els Sants a la basílica de Sant Pere i el Papa Gregori IV qui designà el
dia 1 de novembre per a la seva celebració.
A les acaballes del segle X s’agregà a aquesta festa una altre destinada a
pregar pels fidels difunts, disposició que ha seguit perpetuant-se. I és per això
que el dia després de Tot Sants és dedicat als difunts. Hi ha informació d’una
antiga tradició que a la nit, entre les dues celebracions, tocaven les campanes del
cloquers per recordar als veïns l’oportunitat que tenien de pregar pels difunts.
Tot i la decadència de la vegetació, el
temps tardoral, ens plau gaudir dels paisatges que ens ofereix. També s’escau el
temps del soterrament de les llavors i el
preludi del temps hivernal en què les tradicionals celebracions prenen un caire festiu més recollit, encara que també celebrat
amb col·lectivitat.
L’arribada la diada de Sant Martí ens fa memòria del caritatiu sant que ens
porta uns dies de bonança amb el seu estiuet, minvant les fredorades de novembre. I també prou conegut i alliçonador és el fet que amb la seva espasa,
tallà la meitat de la seva capa per abrigar a un pobre. I no oblidem l’espectre
lluminós que porta el seu nom i que sempre ens plau contemplar després de
les pluges, conegut com l’Arc de Sant Martí i que al fer-se present era i és
motiu de nombroses dites:
“Arc de Sant Martí al matí, la pluja ja és aquí.”
“Arc de Sant Martí a mig dia, pluja tot el dia.”
“Arc de Sant Martí a la vesprada, la pluja ja és passada.”
Uns proverbis aquests, dels quals hi ha informació que es remunta al segle XIII, quan ja són citats en la crònica del rei Jaume I. La diada però que
ens anuncia el final del temps abonançat definitivament, és per la festivitat
de l’apòstol Sant Andreu, el 30 de novembre, diada que ens recorda un dels
més populars proverbis, el que diu:

Sant Martí representat en un vitrall de Cluny (segle xiii).

“Per Sant Andreu, pluja o neu, o fred molt greu.”
Però de dites del mes de novembre n’hi ha un reguitzell, llegim-ne una
mostra:
“Novembre acabat, fred començat.”
“Novembre acabat, que no sembri qui no ha sembrat.”
“Novembre enllà, agafa la bufanda i no la deixis de la mà.”
“A primers de novembre, el teu foc ja pots encendre.”
“Novembre nevat, abril emplujat.”
Valgui aquest breu recordatori tardoral pel qui no el recordava o no el
sabia i guardem-nos del fred.
Àlex Roca

SANTA MARIA

SANT PAU

MISSES
Dilluns 2, a les 10: Difunts víctimes del Covid19. A les 20: difunts
víctimes del Covid19. Dimarts 3, a
les 9: família Juvanteny. Dimecres
4, a les 9: família Mir Marsal. Dijous 5, a les 9: Apolonio Sáez (4rt
aniv.). Divendres 6, a les 9: Montserrat Pallàs i Rosa M. Franquesa.
Dissabte 7, a les 20: Carme Bruch
Casanovas. Diumenge 8, a les 12:
esposos Josep Padrós i Ramona
Oriol; família Grau – Corbatera
– Comas; família Verdaguer Dey;
Lluís Puig; Trinitat Molas Costa.

MISSES
Dilluns 2, a les 19: donants. Dimarts 3, a les 19: donants. Dimecres 4, a les 19: donants. Dijous
5, a les 19. Divendres 6, a les 19:
donants. Dissabte 7, a les 18. Diumenge 8, a les 10.

COL.LECTES DEL MES D’OCTUBRE
Dia 4: 210,59. Dia 11: 141,55. Dia
18: Domund: 679,86. Dia 25, Terra Santa: 136,13.

GRÀCIA
MISSES
Dissabte 7, a les 19: Pere i Àngela;
família Aulina Anglada. Diumenge 8, a les 11: família Verdaguer
– Feu.
COL.LECTES DEL MES D’OCTUBRE
Dia 4: 192,59. Dia 11: 89,25. Dia
18: Domund: 367,40. Dia 25:
109,17.

COL.LECTES DEL MES D’OCTUBRE
Dia 4: 82,29. Dia 11: 114,76. Dia
18: Domund: 268,96. Dia 25: full
i col.lecta, 98,44. Per Càritas:
213,51.
EXÈQUIES
Assumpció Sanglas Alsina (95
anys) C/ Orís, 22.
RECORDEM ELS HORARIS
DE DESPATX PARROQUIAL
SANT PAU:
Els dimecres de 17,30 a 18,30
i els dissabtes de 12 a 1.
SANTA MARIA:
els dilluns de 12 a 1
i els divendres de les 18,30 a
les 19,30.
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