Temps Pasqual, temps d'aplecs i trobades religioses
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Durant el temps Pasqual tenen lloc molts aplecs i trobades religioses tradicionals als nostres bisbats catalans. Així, aquest cap
de setmana, més concretament el dissabte 25 i el diumenge 26 d'abril, han tingut lloc a la zona del Segre Mitjà (Bisbat d’Urgell)
tot un seguit d’aplecs molt concorreguts per la gent de la comarca. Han estat l’aplec de Sant Miquel de la Vall, l’aplec dels
Esclopets de Ribelles, l’aplec de Pallerols de Rialb i l’aplec de Guardiola de l’Aguda. A partir d’ara començaran a celebrar-se
molts d’aquests aplecs populars i participatius.

Tots amb força presència de fidels, tant fills dels pobles com els que viuen fora i que per aquestes dades es fan presents en les
celebracions populars de la festa. Des de les parròquies, els preveres han acompanyat les celebracions, sempre seguint les
tradicions. A més de la celebració de l'Eucaristia a les petites capelles o esglesioles, hi ha la benedicció dels panets o de la
coca, a més d’un sentit record pels difunts absents. Unes celebracions que fan possible que molta gent que durant l’any no viu
en aquests petits poblets es retrobi per compartir la festa i les tradicions al voltant de les festes dels sants, en un calendari que
a finals d’abril ve carregat d’un santoral ple de tradicions i devocions: Sant Jordi, Santa Marc i la Mare de Déu de Montserrat. A
tots, a més dels fills del poble s’hi han fet presents les autoritats municipals, que també volen fer costat a aquestes trobades de
veïns i veïnes; la presència de l’alcalde o l’alcaldessa dóna encara més un sentit de poble que viu i celebra la seva festa
popular. Un paper destacat en el manteniment de la tradició el tenen els priors i les majorales, que es cuiden de tot allò que fa
referència a la festa i que al llarg de l’any miren de preparar i mantenir aquestes celebracions, una tasca que de manera
rotatòria es fa present entre la gent que encara queda en aquests poblets del nord de la Noguera. Un altre aspecte ben
important a destacar és el cant dels goigs, que al final de l’Eucaristia es fan presents i recullen la devoció i la història dels sants
i de llurs advocacions i miracles, uns goigs que són cantats amb emoció per part dels fidels.
Des de les parròquies es fa tot el possible per acompanyar aquestes jornades, i val a dir que els fidels i la gent agraeixen la
presència de l’Església en aquestes trobades festives. Com recull el document diocesà del Bisbat d’Urgell de
Prioritats Pastorals, ens cal: “3.15. Valorar lar dimensió evangelitzadora dels aplecs i romiatges, de les processons, de les
festes majors... I distribuir sempre elements per a la reflexió i la pregària: estampes, díptics, PPS, etc. Evangelitzar les
devocions i tradicions de la religiositat popular dels nostres poblets. Revisar els textos d’alguns Goigs, o altres textos, perquè
mantinguin la veritat teològica i pastoral necessària.”
Mn. Jaume Mayoral, rector de Ponts
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