el candeler
tel i fax 977 60 00 13
www:sjoan.valls.arquebisbattarragona.cat

a/e: sjoan.valls@arquebisbattarragona.cat

PARRÒQUIES DE SANT JOAN, SANT ANTONI I MARE DE DÉU DEL CARME-VALLS

Un any més arriba Sant Joan i per tant celebrarem de nou la festa major. La nostra història com a poble va lligada a la fe cristiana. Ho impregna tot. Els nostres
avantpassats tenien els ulls posats al cel, per això no hi havia cap celebració
comunitària important que no fos encomanada a l’Altíssim i als seus servidors.
A Valls a Sant Joan i a Santa Úrsula, patró i copatrona de la ciutat.
Al llarg dels segles la festa ha anat variant, però malgrat tot encara manté les senyes d’identitat que li
són pròpies. Per Sant Joan les Completes i l’Ofici Solemne són dos dels actes més tradicionals i que han
perdurat al llarg dels segles. Possiblement són els
únics que ens enllaçarien amb l’origen de la festa, a
l’edat mitjana, a l’origen del poble de Valls.
Només per aquest fet caldria participar en aquests
actes d’una forma activa, sabent que som hereus d’una llarga tradició, que hem de llegar als nostres descendents.
La nostra societat actual té molt poc a veure amb la
de fa uns anys enrere, és molt més plural. El món s’ha
fet petit i això implica que estem convivint amb persones de diferents creences amb diverses tradicions.
Algú podria pensar que aquest fet ens obliga a diluir
la nostra tradició festiva cristiana. Crec que no, sinó
que des del màxim respecte a les noves tradicions,
cal oferir la nostra festa als nouvinguts i obrir les portes a que entenguin el seu
significat. De la mateixa manera que quan nosaltres viatgem a altres països ens
agrada participar en les seves festes, hem de fer el possible que ells se sentin
part de la nostra festa. Només des del respecte de tots i per tothom, podrem
construir una ciutat on tothom hi tingui el seu lloc.
Jordi París

Els actes populars…
… omplen un espai força important en aquests dies de la nostra festa major. N’hi ha
per a tots els gustos i per a totes les edats. Les cercaviles, per exemple, acostumen a ser
les que més omplen els carrers; la quantitat d’elements i músiques tradicionals fa que
ens ajuntem desde els més grans fins els més petits de la família, però hem volgut copsar una miqueta la importancia que tenen per a nosaltres les celebracions litúrgiques
en honor del nostre Patró. Per això hem fet la següent pregunta:
Segueix/...
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EN AQUESTS DIES DE LA FESTA MAJOR,
QUIN LLOC OCUPA PER A TÚ LA MISSA DEL DIA DE SANT JOAN?
Continuació/...


Per a mi és impensable la festa major de Sant Joan sense l'ofici religiós. Joan París



De la missa de Sant Joan durant les festes et diré que aquesta és la única prioritat que tenim, encara que ara
amb tres nens no sempre la podem complir. Les altres activitats no són mai prioritàries. Biel Rull



El primer lloc; per a mi, la festa sense la Missa no tindria sentit. Mª Teresa Campanera



Acostumem a assistir-hi, encara que alguns anys hi anem a la vigília. Antòn Amill



Participo en activitats culturals pròpies de la diada de St. Joan, però la Missa, al no ser precepte té per a mi un
sentit diferent. Ramón Oller



Com a cristiana i religiosa, per a mi ocupa un lloc primordial i tradicional. Eulàlia, missionera del Cor de Maria



Quin sentit té la missa dins els actes de la festa major?. La resposta no pot ser simplista i donada fredament,
com si fos la d’aquell que sols hi contempla un acte més dins un programa festiu, acte que ajuda a ocupar un
temps determinat, emmarcat en l’horari d’uns certs dies, tot i que admeti un ressò, potser llunyà, de tradició,
fidelitat als costums i seguiment d’allò que establiren els nostres avantpassats en instituir-la.
Si la pregunta es formula de manera que ens interpel·la personalment, ja no puc quedar-me indiferent. Se’m
demana pel sentit que, personalment, dono a aquesta celebració dins la festa del poble. Quin valor representa
que la nostra festa major, de manera semblant a com passa en la majoria de viles i ciutats del nostre país, estigui sota l’advocació d’un sant o santa, a qui venerem com a patró? .
Si des de temps llunyans hem reconegut aquest patronatge i ara, pel que a nosaltres ens pertoca, prosseguim
en igual camí, no serà que acceptem un sentit transcendent pels nostres actes i celebracions ?. La figura de Joan, el Precursor, hauria de portar-nos a cercar en el seu model de vida, i en la crida que feia als qui s’atansaven
atrets pel seu missatge, a estar amatents a Qui ell assenyalava.
I en aquesta reflexió si, malgrat les nostres deficiències, errades i descuits, en el fons del cor ens reconeixem
creients, què menys podem fer que trobar-nos en la celebració pròpia dels cristians, l’Eucaristia, que reompli
les nostres vides d’entusiasme, vitalitat, energia, disposats a compartir-ho i transmetre-ho als qui estiguin al
nostre costat, sempre amb l’oïda atenta per escoltar aquell qui ens parla i el cor obert per acollir les necessitats
de qui ho precisa . Així la Missa deixarà de ser un acte més de la festa, per passar a la categoria de Festa que
s’escamparà i perllongarà allà on siguem capaços de fer arribar el seu missatge. Salvador Casañas



De tots els actes de la festa major per a mi l’Ofici és la centralitat. És el dia, és el moment que la comunitat es
reuneix per honorar el Patró i demanar-li la seva protecció.
El fet de que al calendari litúrgic hi hagin celebracions com aquesta, m’ajuden i em predisposen a viure més
rica i plenament la meva vida de fe ajudant-me a ser mes conscient cada dia el moment present que visc.
Jaume Rovira



M’agradaria dir que l’Ofici de Sant Joan és l’acte principal de la festa major, bàsicament perquè és en el seu
honor, però ves, a continuació hi ha castells i atrauen a molta més gent!
Pels cristians és una festa important per ser en honor de Sant Joan, patró de la parròquia, de la festa major de
la nostra ciutat i en moltes ciutats i pobles de Catalunya. L’ofici és solemne, com bé cal esperar en una festa
major, però el fet que moltes persones participin en molts dels actes d’aquests dies de festa fa que no es pugui
anar a tot arreu. Crec que l’horari és molt ajustat i això fa que s’hagi de triar. Bona festa major!!!
Laia Olivé Ollé



"En aquesta celebració hi conflueixen alhora el sentiment de pertinença a la ciutat i la vivència de la fe. Això la
converteix en un acte molt especial per als cristians vallencs" Jordi de Bofarull

