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Emili Pacheco 

l periodista saltenc Àngel 
Rodríguez, vinculat des de 
fa mols anys al departament 

de Mitjans de Comunicació del Bisbat 
de Girona, acaba de publicar Festes i 
tradicions del calendari litúrgic, dins 
dels Quaderns de la Revista de Girona. 
Una interessant guia que ens serveix per 
recordar totes les tradicions culturals i 
populars que es celebren al llarg de l’any 
i que tenen un rerefons fons religiós. 

Àngel Rodríguez confessa a Foc 
Nou que li agrada molt la recerca, i que 
els seus àmbits són l’etnografia, la comu-
nicació local, el periodisme religiós i 
també les noves tecnologies. No en va, 
es va doctorar en periodisme a la UAB 
precisament amb una tesi que portava 
per nom «la comunicació catòlica a la 
diòcesi de Girona», i d’entre els llibres 
que ha escrit sempre ha intentat que 
siguin temes relacionats amb l’etnogra-
fia com «Maria als santuaris del Bisbat 
de Girona», o el més últim del calendari 
litúrgic, i l’anterior «Sant Narcís, el sant 
de les mosques», del qual ja en parlàvem 
al número anterior. 

Quan li preguntem què és el que 
trobarem en aquest llibre, Rodríguez ens 
diu que «com bé diu el títol, les tradi-
cions i les festes relacionades amb cada 
un dels temps del calendari litúrgic, que 
comença amb l’Advent i segueix amb 
el Nadal, la Quaresma i la Pasqua. No 
hi falten les festes del Temps Ordinari, i 
de tot el que se’n deriva de cada un del 

temps litúrgics. Per exemple, del Nadal, 
els pastorets i els pessebres vivents, de la 
Quaresma i la Pasqua, les processons, la 
festa dels dolors, els viacrucis, la Vetlla 
Pasqual... Tampoc festes concretes com 
el Corpus, Sant Jordi, l’Assumpció, Sant 
Narcís, Tots Sants ...».

Aquest periodista gironí passa mol-
tes hores investigant i recopilant infor-
mació sobre la comunicació i el peri-
odisme. «Feia anys que em dedicava 
a recollir informació sobre la festa del 
Nadal amb la intenció d’escriure un lli-
bre. A l’hora de presentar el projecte, des 
del consell de redacció dels Quaderns de 
la Revista de Girona, em van proposar 
que el millor era escriure un llibre sobre 
tots els temps litúrgics; i així ha estat. La 
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Va néixer a Salt l’any 
1966; a part de saltenc 
i gironí, es considera 
també cambrilenc. Doctor 
en Periodisme i Ciències 
de la Comunicació (UAB) 
i Llicenciat en Ciències 
Religioses. Premi Recull 
de Periodisme l’any 2010. 
Ha treballat en diferents 
emissores de ràdio com 
ara a Ràdio Salt, Ràdio 
Grup (Cadena 13), Ràdio 
Girona, Ràdio Marina, 
Ràdio Palamós, COPE, i 
des de 1991 al Bisbat de 
Girona en el Departament 
d’Audiovisuals. També ha 
escrit altres llibres com ara 
el Festes i tradicions del 
calendari litúrgic (2014); 
Sant Narcís, el sant de 
les mosques (2014); La 
comunicació catòlica a la 
diòcesi de Girona (2011); 
Jardín de María –junt amb 
Pep Vila– (2008), entre 
altres.
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recerca ha consistit en la participació 
dels actes que es detallen, parlant amb 
els organitzadors, amb persones que 
coneixen els temes, la lectura de llibres 
específics, i també, com a periodista, 
una gran font de la qual m’he servit és 
de l’hemeroteca de diaris i publicacions 
locals per conèixer i comprovar les dades 
el més fidedigne possible». 

El llibre forma part d’una col·lecció 
que edita des de fa anys la Diputació de 
Girona que es diu Quaderns de la Revista 
de Girona. «Això té com a part positiva 
que has de concretar molt els temes i ser 
molt concís. És un gran encert, perquè 
el lector, a través de cada capítol, pot 
després aprofundir en altres lectures, i 
coneix com a mínim una base». 

Amb la lectura d’aquest Festes 
i tradicions del calendari litúrgic ens 
adonem que és com una mena de 
guia. «Aquesta és la intenció; que el 
llibre sigui una petita base d’informa-
ció general de les festes i les tradicions 
relacionades amb el cristianisme a la 
diòcesi de Girona, i en general. També 
esmento algunes particularitats de la 
Catalunya del Nord. Els capítols inten-
ten seguir el calendari litúrgic; per tant, 
no ha d’estranyar que entre els primers 
capítols hi hagi l’Advent i es continuï 
pel Nadal».

Una cultura amb rerefons 
religiós desconegut

La nostra cultura té moltes expressi-
ons, accions, amb rerefons religiós, que a 
vegades passen desapercebudes, que no 
se’ls dóna la importància des de la ves-
sant religiosa, i sí de la banda més fes-
tiva. Àngel Rodríguez confirma aquesta 
afirmació dient que, «efectivament, crec 
que hi ha molta gent que no sap el sen-
tit exacte, per exemple del carnestoltes. 
Sense la Quaresma, el carnestoltes no 
tindria raó d’existir. Antigament, els 

cristians feien disbauxa durant el car-
nestoltes perquè, un cop començada 
la Quaresma, havien de portar la vida 
ascètica de dejuni i abstinència. Avui, 
tot ha canviat, però el Carnestoltes cada 
cop agafa més volada. Fixem-nos que la 
vida social, es vulgui o no, gira entorn al 
calendari cristià i de les seves festes. Una 
d’elles és el Nadal, una festa cristiana que 
s’ha convertit en una trobada social i de 
consum, però que, deixant de banda el 
sentit cristià, ha servit també per reunir 
moltes famílies, que en cas de no exis-
tir el Nadal no es reuniria mai, per tant, 
busque-m’hi també un sentit positiu. 
Un altre exemple: Sant Jordi. Fins i tot 
el més agnòstic o ateu regala una rosa a 
la seva estimada. Tampoc no cal oblidar 
els Reis. ¿Qui és el que no fa de rei mag 
per un dia?».

Àngel Rodríguez explica que aquest 
llibre-guia conté moltes curiositats. 
«N’hi ha moltes; però destacaria la 
tomba que raja aigua a Arles. A l’abadia 
d’aquesta població, hi ha l’anomena-
da “santa tomba”, l’interior de la qual, 
sorprenentment, va quedant humida 
d’una aigua a la qual s’atribueixen pro-
pietats benefactores. Quan es creu que 
n’hi ha suficient per omplir ampolles, 
s’extreu per l’aixeta ajudada d’un sifó. 
Cada 30 de juliol, se celebra una missa 
solemne que finalitza amb una ballada 
de sardanes en el presbiteri. Després, 
es reparteixen les ampolletes a tots els 
fidels vinguts d’arreu de la comarca 
del Vallespir. L’interior de la tomba va 
albergar durant un temps les relíquies 
de sant Abdon i sant Senén que reben 
veneració a l’interior del temple». 

EL LLIBRE ÉS UNA BASE 
D’INFORMACIÓ GENERAL 
DE FESTES I TRADICIONS 

DEL CRISTIANISME

Foc Nou 
és present també a les

xarxes socials
Ens trobareu a 

www.facebook.com/revistafocnou 

Twitter a @revistafocnou

A través d'aquests dos perfils us 
farem cinc cèntims dels principals 

continguts de la revista. 
Els continguts d’agost s’aplegaran 

a #focnouagost
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