El calendari litúrgic, protagonista de la nova guia dels «Quaderns de la Revista de Girona»
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Aquest dimecres 25 de juny, al vespre, s'ha presentat a la llibreria Empúries de Girona el llibre
Festes i tradicions del calendari litúrgic, una nova guia dels «Quaderns de la Revista de Girona»,
escrita per Àngel Rodríguez. Correspon al número 171 de la col·lecció «Quaderns de la Revista de
Girona», que edita la Diputació juntament amb l'Obra Social “la Caixa”. El diputat de Cooperació
Cultural de la Diputació de Girona, Antoni Solà; el bisbe de Girona, Francesc Pardo, i el director de
Banca d'Institucions a Girona de CaixaBank, Josep Blanch, han estat els encarregats de
presentar-lo, acompanyats pel director de la col·lecció, Joan Domènech, i per l’autor del llibre.

Al llarg de tots els números publicats, la col·lecció ha fet un intens recorregut per la geografia, la
cultura i la història de les terres gironines a partir de dues línies de publicació: les monografies
locals (estudis sobre el passat i el present de pobles i ciutats) i les guies (dedicades a qüestions
d’abast general). El quadern s’endinsa en les diferents mostres de culte, cultura, fe i tradicions de la
religió cristiana a les comarques gironines.
El calendari litúrgic és un dels molts calendaris que existeixen i que serveixen per regular la vida
d'una determinada manera. Hi ha, entre d’altres, el calendari civil, el laboral, l'escolar, el del
contribuent, l'electoral i, fins i tot, l'esportiu. L’objectiu del calendari litúrgic és ordenar la vida dels
cristians a través de les celebracions dels principals fets de Jesús, així com les festes dedicades a
la Mare de Déu, els sants i altres esdeveniments que s’hi relacionen. Aquest calendari també
informa de la categoria de cada celebració, de les lectures bíbliques del dia, dels dies de precepte,
etc.
La importància del calendari litúrgic en la nostra societat rau en el fet que, independentment del
grau de creença de cadascú, les festes i les tradicions cristianes formen part de la vida cultural i
social de les persones. El contacte amb aspectes vinculats amb el cristianisme és constant, ja que
les seves festes marquen el nostre calendari.

Aquesta nova guia dels «Quaderns de la Revista de Girona» enumera i explica els moments
essencials del calendari litúrgic, tot vinculant-los amb les principals manifestacions culturals i
tradicions.
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