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«SIA’M LA MORT UNA MAJOR NAIXENÇA» 

El darrer capítol de la novel·la Don Quijote de la Mancha, comença 

amb aquestes paraules: «Atès que les coses humanes no són eternes 
(...) especialment les vides dels homes, i atès que la de Don Quixot 

no tingués privilegi del cel per a aturar el curs de la seva vida, va 
arribar la seva fi i el seu acabament quan menys s’ho pensava». En 

aquestes quatre ratlles, Cervantes, ens recorda dues coses de sentit 

comú: que som mortals i que la mort pot arribar, com li va passar a 
Don Quijote, en el moment més impensat. 

Aquests dies de començament de novembre, en què el calendari 

cristià ens proposa la commemoració de tots els fidels difunts,  pot 
ser més que oportú de dedicar algun moment a pensar en els difunts, 

en aquelles persones que hem estimat i que ja no són entre nosaltres  
i a pensar en la mort, la pròpia i dels altres. La mort forma part de la 

condició humana. Com s’ha escrit moltes vegades, la mort forma part 
de la vida. Hem d’aprendre a fer-nos càrrec que som éssers finits, 

destinats a la mort, i no en el moment del morir, sinó durant tota la 

nostra vida. Des que entrem a la vida, ja comencem a morir.  

El pensament de la mort, però, no ha de servir per angoixar-nos sinó 
per a renovar el nostre compromís amb la vida, per agrair la vida que 

Déu ens ha donat i dotar aquesta vida de sentit i, en tot allò que es 
pugui, de felicitat. Com més bé viurem la nostra vida, més preparats 

estarem per a viure la nostra mort. Quelcom d’això ens volia dir el 
poeta Rainer M. Rilke quan escrivia: «Oh Senyor, dóna a cadascú la 

seva pròpia mort, una mort nascuda de la seva pròpia vida».  

Tenim, doncs, data de caducitat, no som eterns, però als cristians ens 

conforta saber que Déu és el nostre futur, el terme del nostre camí. I 
aquesta certesa que dóna la fe manté viva la nostra esperança en les 

paraules de Jesús: «Jo sóc la resurrecció i la vida. Els qui creuen en 
mi, encara que morin, viuran, i tots els qui viuen i creuen en mi, no 

moriran mai més». És aquesta esperança la que inspira la llegenda, 
en llatí, que hi ha escrita a la llinda de la porta del cementiri de 

Lloberola, a la vall del Llobregós: «MORS MORTIS / MORTI MORTEM / 
MORTE DEDIT» (la mort de la mort, a la mort, donà mort, amb la 

mort). Aquest joc de paraules tan sorprenent amaga una convicció 
cristiana fonamental, que és bo que recordem aquests dies: Per al 

creient, la mort ha perdut tot el seu poder, perquè ha mort amb el 

Crist. Jesucrist és el Senyor de la mort i amb la seva mort i 
resurrecció la mort ha estat vençuda per sempre. El destí final del  



cristià, que ha estat fidel a Crist, no és entrar en el no-res de la mort, 

sinó entrar a la Vida de Déu.  Aquest missatge és per a ser proposat, 
no imposat; és per a ser acollit, ser cregut, lliurement, i ser anunciat 

quan la mort ens visita i se’ns emporta a una persona estimada.  

Semblaria de sentit comú preparar-nos per a la mort. Abans, i potser 

encara algunes persones ho fan, es pregava a sant Josep perquè 
tinguéssim una bona mort, una mort en pau i «en paus» amb Déu i 

amb els germans. Per això potser escau, aquí, recordar una frase de 
Michel de Montaigne (1533-1592), que es troba en la seva famosa 

obra «Assaigs»: «Si ens cal una llevadora per a entrar en el món, ens 
cal un home encara més savi per a fer-nos-en sortir». I amb això, 

Montaigne, ens fa adonar de la importància que té saber preparar bé 
la pròpia  mort. Preparar bé la pròpia mort, viure estimant i fent el 

bé, viure essent amic de Déu, és ja començar a preparar la «major 

naixença».    

El mossèn  

_______________________________________________________ 

HORARI DE LES MISSES  DIES 31 D’OCTUBRE i 1 i 2 de NOVEMBRE 

Divendres, dia 31 d’octubre, a les 19,30h: Missa vespertina de la 
solemnitat de Tots Sants.  

Dissabte, dia 1 de novembre, a les 12,30h: Missa de la solemnitat de 

Tots Sants.  

Dissabte, dia 1 (al vespre): no hi haurà missa.  

Diumenge, dia 2, a les 12,30h: Missa de la commemoració de tots els 
fidels difunts.    

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: Dijous, dia 6: pels esposos Ramon i Dolors, difunts; 
dissabte, dia 8: per Jaume Masvidal i Planas, difunt; diumenge, dia 9: pel poble 
de Viladrau. 

FESTA DE SANT MARTÍ, PATRÓ DE LA PARRÒQUIA I FESTA DE LA GENT 
GRAN: dimarts, dia 11 de novembre, la missa serà a les 12,30h. Predicarà l’homilia 
Mn. Lluís Bonet, rector de la Sagrada Família de Barcelona.   

ÈXIT DEL PUNT DE LLIBRE: amb motiu de la Fira de la castanya sabeu que la 
parròquia va editar un punt d llibre amb una excel·lent fotografia del campanar. Doncs 
bé, dels 500 punts de llibre que es van editar no n’ha quedat cap. El mateix diumenge 
passat, sortint de missa, ja s’havien exhaurit. Per tant, hauran estat moltes les 
persones que ens van visitar que s’hauran endut aquest bonic record cap a casa.  



 

 
 

 

 

 

   


