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HOMENATGE DE COMIAT O PREGÀRIA? 

Avui, i per tancar el tema entorn dels enterraments i els difunts, parlarem 

d’una qüestió delicada i que podem formular així: quan portem un difunt a 

l’església, és per a fer-li un homenatge o per a pregar per ell?  

La pregunta té sentit i és oportú de fer-la perquè en una societat, com la 

nostra, majoritàriament secularitzada o que prescindeix de tota referència a 

la fe cristiana en la seva vida, es constata que hi ha un gran 

desconeixement del que l’Església catòlica entén per una missa exequial o 

un funeral. I això sol ser font de malentesos i, de vegades, de conflictes 

innecessaris. 

En els tanatoris, llevat d’algunes excepcions en les quals hi ha un mossèn 

que dirigeix la pregària, s’hi solen fer actes  en els quals es recorden les 

virtuts del difunt, s’escolta música, hi ha parlaments, es llegeixen poemes, 

etc. i, en principi, no es pretén fer cap referència religiosa. Tota la cerimònia 

o protocol està pensat per a fer un  homenatge de comiat, segurament ben 

merescut, al difunt. I amb això no hi ha res a dir.  

En la missa exequial les coses són diferents al que es fa en els tanatoris. A 

l’església parroquial, en una missa exequial, no fem cap homenatge de 

comiat al difunt sinó que preguem per ell i preguem per nosaltres mateixos 

perquè augmenti la nostra fe i la nostra esperança en la resurrecció dels 

morts i en la vida eterna. Per això, quan mor algú i el portem a l’església –i 

tothom és lliure de portar el difunt a l’església o no portar-li-, el mossèn té 

l’obligació d’ajustar-se a uns ritus determinats que es troben en el «Ritual 

de les exèquies», és a dir, el llibre que indica els ritus que s´han de fer en 

la missa exequial.  

I en aquest llibre, entre altres coses, es fa referència a tres aspectes que, 

en la pràctica, solen ser conflictius i, a vegades, molt conflictius:  els cants, 

els textos que cal llegir i l’homilia. Els cants,  segons el ritual, han de tenir 

el genuí esperit bíblic i litúrgic. És a dir, no es pot cantar qualsevol cant sota 

el pretext, per exemple, que al difunt (o a la família) aquest cant li 

agradava molt. Pel que fa als textos que s’han de llegir es diu que «La 

celebració de la Paraula de Déu comprèn una o dues lectures bíbliques. Per 

tant, cal llegir la Paraula de Déu, no es pot llegir qualsevol text o poema, 

per bonic que sigui. I pel que fa a l’homilia estableix que:  «La predicació de 

l’homilia ha de partir dels textos bíblics o litúrgics» i  «És totalment exclòs el 

gènere literari anomenat “elogi fúnebre” que consisteix en una exposició 



retòrica i una lloança de les virtuts del difunt; això no vol dir que no es 

pugui fer referència breument al testimoni cristià de la seva vida, si això 

constitueix un motiu d’edificació i d’acció de gràcies».         

Tot això va bé de saber-ho i de recordar-ho, perquè no es tracta de 

demanar  (o d’exigir!) al mossèn que faci la missa exequial -el funeral- de la 

manera que nosaltres creiem que s’ha  de fer, sinó  que el mossèn ja sap 

quina és la seva obligació: atendre’s  el màxim possible  al que es diu  en el  

«Ritual de les exèquies», que  indica el que cal fer i no fer per a celebrar 

una missa exequial tal com l’Església vol i ho té establert.   

El mossèn 

______________________________________________________________________ 

UN NOU ANY LITÚRGIC: el diumenge, dia 29 de novembre, que serà el primer 

diumenge d’Advent, estrenarem un nou any litúrgic, que acabarà el dia 20 de 

novembre del 2016, solemnitat de Jesucrist Rei de l’Univers. Durant aquest nou any, 

que té en la Pasqua de Resurrecció la màxima celebració de l’any,  llegirem les lectures 

que es troben en el leccionari dominical i festiu del cicle C, que es caracteritza per la 

lectura setmanal de l’evangeli de sant Lluc. Durant aquest any, a l’església parroquial 

posarem, en cada temps litúrgic, una pancarta en el presbiteri o en un altre indret de 

l’església, que ens recordi en quin moment de l’any litúrgic som i quin és el color 

litúrgic que es fa servir. Sabeu que per l’Advent, com per la Quaresma, es fa servir el 

color morat.  Aquest color és una barreja  de vermell i de blau. Aquests dos colors 

corresponen en els codis de l’iconografia religiosa a la divinitat (el blau) i a la 

humanitat (el vermell). El morat de l’Advent ens recorda que el Verb s’ha encarnat, 

que Déu s’ha fet home.  

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: dijous, dia 26: pels esposos Ramon i Dolors, difunts; 

dissabte, dia 28: per Agustí Bellvehí i Esquís, difunt; diumenge, dia 29: pel poble 

de Viladrau. 

INFORMACIONS 

AVUI, FINAL DE L’ANY LITÚRGIC: Amb la solemnitat de Jesucrist Rei de l’Univers 

posem punt i final a l’any litúrgic que vam començar el 30 de novembre del 2014. 

Durant l’ any litúrgic,  l’Església ens ha fet reviure el que en el llenguatge religiós 

s’anomena «la història de la salvació»,  és a dir, totes les meravelles que Déu ha fet a 

favor de la humanitat al llarg de la història, que inclouen els fets principals de la vida 

de Crist: el seu naixement, la seva mort i Resurrecció, el do de l’Esperit Sant i l’espera 

de la promesa ferma del seu retorn gloriós. A partir de diumenge vinent, tornarem a 

començar el camí i a reviure la història de la salvació, que mai celebrarem prou.  

DEFUNCIÓ: El proppassat dissabte, dia 14 de novembre, a l’església parroquial es va 

celebrar la missa exequial per Lluís Parareda i Gómez, de 98 anys, natural i veí de 

Viladrau. Reposi en pau.  



 


