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LA MÚSICA I EL CANT EN ELS ACTES RELIGIOSOS 

Segurament que el que direm no ho llegiran les persones que ho haurien de  

llegir, perquè, com és evident, no tothom ve a l’església i no tothom és 

lector habitual del full parroquial. Però, el que volem dir ho hem de dir i 

tornar a dir les vegades que faci falta.   

En la Constitució sobre Sagrada Litúrgia del Concili Vaticà II (1962-1965) hi 

ha un capítol dedicat a la música sagrada i allà hi trobem les indicacions 

principals que hauríem de seguir -ser disciplinats no és cap mal!- en tota 

celebració litúrgica. Vegem-ne unes quantes:  

- «La finalitat de la música sagrada és la glòria de Déu i la santificació 

dels fidels».  

- «L’acció litúrgica pren forma més noble quan els oficis divins són 

solemnement celebrats amb cant, amb assistència de ministres 

sagrats i participació activa del poble». 

- «Es conservarà i es fomentarà amb la màxima cura el tresor de la 

música sagrada. (...) Els Bisbes i els altres pastors d’ànimes 

procuraran amb interès que, en qualsevol acció sagrada celebrada 

amb cant, tot el conjunt dels fidels pugui practicar la participació 

activa que li pertoca». 

- «L’Església reconeix el cant gregorià com el propi de la litúrgia 

romana; per això, en igualtat de circumstàncies, en les accions 

litúrgiques li pertoca el lloc principal. (...) No s’exclouen de la 

celebració altres formes de música sagrada, i sobretot la polifonia». 

- «Cal que es prepari una edició de les melodies més senzilles per a ús 

de les esglésies menors». 

- «S’ha de fomentar amb cura el cant popular religiós, de manera que 

les veus dels fidels puguin ressonar en els exercicis piadosos i sagrats 

i en les mateixes accions litúrgiques, d’acord amb les normes i els 

preceptes de les rúbriques». 

- «Els músics s’han  de sentir cridats a cultivar la música sagrada i a 

augmentar-ne el tresor.  Han de compondre melodies que tinguin les 

característiques de l’autèntica música sagrada (...) i que fomentin la 

participació activa de tota la comunitat de fidels». 

- «Els textos destinats al cant sagrat han d’ésser conformes a la 

doctrina catòlica, més encara, han de ser trets sobretot de les 

Sagrades Escriptures i de les fonts litúrgiques».  



Si ens hi fixem bé, totes aquestes indicacions parlen de música sagrada, de 

cant religiós, de participació del poble, i que les lletres dels cants han 

d’estar inspirades en la Bíblia i en les fonts litúrgiques. Les indicacions, 

doncs, són més que clares.  

Què passa, a la pràctica? Doncs que sovint hi ha persones que demanen 

que en el casament, en el bateig o en el funeral  o en altres actes religiosos 

es posi música que no és sagrada, que es cantin cants que no són religiosos 

i amb lletres que no tenen res a veure ni amb la doctrina catòlica ni amb la 

Bíblia ni amb les fonts litúrgiques.  

Davant de peticions d’aquestes característiques, què cal fer?  Què s’ha de 

fer per anar-nos educant tots plegats en la comprensió del que és un acte 

litúrgic? Què s’ha de fer per fer entendre que la música o el cant en una 

celebració litúrgica no és només per a plaer estètic -que també- sinó, 

sobretot, per a donar glòria a Déu i ajudar al creixement espiritual dels 

fidels? Què s’ha de fer per a fer comprendre que hi ha músiques i cants 

«profans» que són extraordinàriament bonics, però que no «encaixen» en el 

context  d’una missa o en un altre acte litúrgic?   

Crec que tots hauríem d’aprendre a distingir el que a mi m’agrada o 

m’agradaria que es fes en un acte religiós del que realment s’ha de fer.   

El mossèn 

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: dilluns, dia 4:per a la Isabel; dimarts, dia 5: 

per la intenció del qui ha fet l’almoina; dimecres, dia 6: per la 

intenció del qui ha fet l’almoina; dijous, dia 7: per una família; 

divendres, dia 8: per la intenció del qui ha fet l’almoina; dissabte, dia 

9: per una família; diumenge, dia 10: pel poble de Viladrau. 

MISSA DIES FEINERS: a partir del dilluns 4 de juliol i fins el 

divendres, dia 2 de setembre, inclòs, se celebrarà la missa cada dia, a 

les 19,30h (a dos quarts de vuit del vespre), a l’església parroquial. 

Recordeu que el segon dijous de cada mes la celebrarem a la capella de 

la Pietat. Ja ho tornarem a recordar oportunament.  

INFORMACIONS  

67è APLEC DE MATAGALLS: Diumenge dia 10 de juliol és el seixanta-setè 

aplec de Matagalls, que organitza, com cada any, l’associació Amics Aplec 

de Matagalls.  A les 10,30 h (a dos quarts d’onze del matí) se celebrarà 

la missa, presidida per Sr. Bisbe. També es repartiran els premis a la 

constància  pels 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 i 50 anys d’assistència a l’Aplec. 

A la tarda, a Viladrau, a la plaça major, hi haurà una ballada de sardanes 

patrocinada per l’Excm. Ajuntament.   



 


