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EL CANT  EN LA LITÚRGIA 

El dissabte, dia 28 de febrer, en el Seminari de Vic, es farà la «17na. 

Matinal diocesana de treball per als animadors de cant en la litúrgia». Dir 

que és la dissetena vegada que es fa aquesta matinal, vol dir que en el 

Bisbat de Vic es vetlla perquè el cant en la litúrgia sigui el que ha de ser. 

Per tant, aquesta àrea de la litúrgia es cuida i es cuida bé, i s’intenta que els 

músics-professors siguin de renom.  

Si mirem les nostres assemblees litúrgiques –les nostres misses-, sobretot 

les dels diumenges o dissabtes al vespre, veiem que normalment arreu se 

sol cantar i el repertori de cants que saben els fidels és molt ampli. Això vol 

dit que també s’ha fet al llarg dels anys i s’està fent un bon treball en 

aquest sentit.  

Però hem de millorar. I aquestes matinals diocesanes de treball és el que 

volen promoure. Ens manquen, en moltes de les nostres parròquies, 

animadors de cant en la litúrgia, homes o dones, noies o nois que gosin no 

sols encetar el cant sinó dirigir els cants que donen solemnitat a les 

celebracions i permeten al poble participar activament en la celebració. Per 

a dirigir els cants, és clar, s’han de tenir unes qualitats determinades, però 

no cal ser un «superdirector». Una celebració litúrgica no és un concert i, 

per tant, no cal que tot estigui superafinat, n’hi ha prou de cantar amb 

dignitat i, si pot ser, el màxim d’afinat possible.      

Cal animar i exhortar, doncs, a les persones mínimament dotades per al 

cant de provar d’animar el cant en la litúrgia i participar en cursets a l’estil 

de la matinal esmentada. Per a ser un bon director de cant se solen 

assenyalar una sèrie de condicions, però en direm només tres: 1) Posseir 

tècnica musical suficient per a interpretar bé les cançons i ensenyar-les 

correctament; 2) Tenir coneixements litúrgics suficients i saber seleccionar 

cada cant per al seu moment apropiat, d’acord amb la litúrgia i les 

possibilitats de l’assemblea; 3) Saber ser prou discret en la direcció del cant 

i evitar el lluïment personal.  

Si tinguéssim bons directors/animadors de cant, les nostres assemblees 

dominicals farien tota una altra cara. Sortiríem entusiasmats de les 

celebracions, perquè el cant toca fibres molt íntimes de l’esperit humà. De 

moment, però, hem d’anar fent el que puguem; però sí, que tots, tots, 

podem fer una cosa ben simple: esforçar-nos a cantar els cants que se’ns 



proposen i no pas escoltar com canten els altres. Els veritables actors de la 

celebració som tots els qui hi participem. Per tant, hem de voler ser actors.  

Que no ens faci mandra cantar,  i si hi ha algú que se sent capacitat per ser 

animador del cant en la litúrgia i s’ofereix a fer-ho, que sàpiga que serà 

rebut amb els braços ben oberts.   

El mossèn 

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: dijous, 26: per la intenció del qui ha fet 

l’almoina; dissabte, 28: per Raimunda Autonell, difunta; diumenge, dia 

1 de març: pel poble de Viladrau.   

INFORMACIONS 

SOBRE EL DEJUNI I L’ABSTINÈNCIA: Ja n’hem parlat algunes vegades, 

però tornem a repetir les normes que té establertes l’Església. 1) Durant la 

Quaresma es recomana vivament a tots els fidels que cultivin l’esperit 

penitencial, no sols internament  i individual, sinó també externament i 

social. Aquest esperit es pot expressar per una major austeritat de vida, per 

iniciatives de caritat i ajuda als més necessitats, i per les pràctiques que 

s’indicaran tot seguit.  2) El dimecres de Cendra, començament de la 

Quaresma, i el Divendres Sant, memòria de la Passió i Mort de Nostre 

Senyor Jesucrist, són dies de dejuni i abstinència. Els altres divendres de 

Quaresma són també dies d’abstinència de menjar carn. També ens podem 

privar de despeses supèrflues, com són, per exemple, les menges o 

begudes costoses, els espectacles i les diversions. 3) Els altres divendres de 

l’any, l’abstinència pot ser substituïda, segons la lliure voluntat dels fidels, 

per pràctiques com les següents: lectura de la Sagrada Escriptura,  almoina, 

visita als malalts i afligits, participació en la santa missa, resar el rosari i 

altres pràctiques de pietat o bé mortificacions corporals. 4) La llei de 

l’abstinència obliga als qui hagin complert 14 anys. La del dejuni, 

tots els majors d’edat fins que hagin complert els 59 anys.   

CATEQUESI I QUARESMA: Durant el temps de Quaresma, cada cap de 

setmana, veureu enganxat en la paret del presbiteri una frase que serà 

extreta de les lectures que escoltarem en la missa. La mainada de catequesi 

pintaran les lletres de la frase. Serà una manera de participar del temps de 

Quaresma. També, a la rectoria, la mainada enganxaran aquesta mateixa 

frase en un mural que representa un camí: el camí de Quaresma i el camí 

de Pasqua. Les catequistes els acompanyaran a l’hora de fer aquests 

treballs. 

VIACRUCIS: Cada divendres, a un quart de vuit del vespre, a la capella del 

Santíssim, es farà el viacrucis i es resarà el sant Rosari.   



 

    


