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(Amb algun petit afegitó particular) 
Els anys passen sense adonar-nos-en i alhora van esborrant molts dels costums que al 

llarg d’aquest temps havien anat arrelant. Ens queden els records, però tot es va difuminant, 
fins que no recordem els detalls i, finalment, arriba l’oblit total. Però, a vegades, algú amb 
més memòria, més informació o més interès pel passat, ens sorprèn dient-nos: temps era 
temps quan .... 

Ens ha semblat bé deixar constància d’un tema que hem viscut de molt a prop i que 
possiblement és dels que més canvis han sofert en aquest mig segle de transformacions 
constants a tots els nivells: econòmic, tècnic, moral, social, etc. 

En una llibreta dels nostres avantpassats, datada el 1864, hi trobem diferents costums, 
alguns encara viscuts per nosaltres i d’altres que ignoràvem totalment llevat d’alguna petita 
informació rebuda. Hi afegirem tot el que personalment hem viscut. 

Campanes esglésies:Campanes esglésies:Campanes esglésies:Campanes esglésies: 
Es feien tocar les campanes a diferents esglésies, que la família designava, anunciant 

el fet d’una defunció amb un toc especial, que tothom coneixia. Es va mantenir molts anys 
tocar a l’ermita de Sant Francesc pels difunts de la pagesia.  

Oli o llàntia cementiri:Oli o llàntia cementiri:Oli o llàntia cementiri:Oli o llàntia cementiri:    
Acabada la funció de l’enterrament, es deixava el difunt en una sala del cementiri i es 

posava al nínxol a la tarda, si la funció havia estat el matí, o bé l’endemà. Durant les hores que 
romania en una sala del cementiri es deixava encesa una llàntia -- com un got d’aigua amb un 
parell de dits d’oli, un petit tros de suro que suportava una planxa circular amb un petit tub al 
vell mig, per on hi passava el ble amarat d’oli -- que cremava per tal de fer companyia al 
difunt. Mai no s’enterrava en arribar la comitiva al cementiri. 

Butlla de difunts:Butlla de difunts:Butlla de difunts:Butlla de difunts:    
Les butlles eren uns impresos que subministraven les parròquies, per tal de no haver 

de guardar els dies d’abstinència dels divendres, limitant-los als de quaresma. Cada família 
col·laborava segons les seves possibilitats en aquesta ajuda a l’església. La butlla de difunts 
era de molt poc valor econòmic i es posava sobre el pit del difunt. Lògicament, només 
s’adquiria en succeir una defunció.    

Misses Misses Misses Misses aaaa les esglésies: les esglésies: les esglésies: les esglésies:    
En el moment de la defunció moltes famílies demanaven que se celebressin misses a 

les esglésies, anomenades de cos present. Es feien unes llistes i es portaven a les esglésies 
que la família indicava (generalment totes), i en elles hi constava el nom del difunt i l’import 
de l’almoina que volia donar la família per a cada missa. Els celebrants signaven un per un a 
la llista i aquestes s’adjuntaven a la factura. Pensem que entre esglésies i ordes religioses el 
nombre de llistes podien arribar a 10 i el de misses superar les 50. Hi havia qui feia dir les 
misses en un sol dia (la majoria) i altres que demanaven fer-ho en dos dies. Les llistes es 



portaven a les esglésies de Sant Esteve, Religioses del Cor de Maria, convent de Vetlladores 
de Sant Josep a l’antiga casa que es trobava al final del carrer Esgleiers, cantonada de les 
Estires quan encara no es podia anar, com ara, del carrer Esgleiers a l’església del Portal. 
Actualment les Vetlladores tenen una residència per a gent gran situada en el que en un 
temps en dèiem el Camp de l’Arau, davant de l’Ajuntament actual i són propietàries, també, 
d’una bona part del Casal Marià. Continuant amb les llistes, es portaven a les esglésies dels 
Pares Carmelites, el Tura, la Providència, La Caritat, Pares Caputxins, Pares Escolapis, 
Hospital de Sant Jaume i l’església de la Mare de Déu dels Dolors -- que es trobava on avui hi 
ha el carrer del Doctor Fàbrega --, enderrocada durant els anys de la guerra del 36 per tal 
d’enllaçar els carrers Sant Rafel i Mulleras. Ja en hores baixes d’aquest costum i amb molts 
menys sacerdots disponibles per celebrar misses, s’hi varen afegir les esglésies parroquials 
de Sant Roc i Sant Pere Màrtir, creades l’any 1961. 

Indulgències:Indulgències:Indulgències:Indulgències:    
A petició de les famílies que ho desitjaven i gestionat per la parròquia, es demanava a 

les diòcesis que hom volia, generalment a Girona, Barcelona, algunes vegades Vic i 
esporàdicament altres, a les quals s’oferia un almoina per a les necessitats de les diòcesis i 
es feia constar a les esqueles i recordatoris en una nota al peu on es podia llegir: “El Bisbe (o 
Arquebisbe si era el cas), de les diòcesis de ...............(s’anomenaven totes les diòcesis a les 
quals s’havien sol·licitat les indulgències) han concedit indulgències en la forma 
acostumada”.    

Viàtic o Combregar:Viàtic o Combregar:Viàtic o Combregar:Viàtic o Combregar:    
És important parlar de Viàtic o Combregar, com també s’anomenava. Quan el metge 

veia el malalt en perill de mort ho comunicava a la família per si volien administrar aquest 
Sagrament al malalt. Si era així, s’avisava el fuster que ho comunicava al capellà. De comú 
acord amb la família es fixava l’hora. Abans es passava a convidar, si així ho volia la família, 
els veïns i la gent més coneguda que indicaven els familiars, anunciant-los l’hora que tindria 
lloc. Es sortia de Sant Esteve: el capellà, l’escolà, el campaner, el fuster i un petit nombre de 
familiars propis. El capellà portava el Santíssim, l’escolà la campaneta, el campaner 
l’ombrel·la       -- com un paraigua gran; el quadre d’en Vayreda anomenat “Combregar a 
Muntanya”, el descriu perfectament. Durant el trajecte el capellà en veu alta i en llatí cantava 
diferents salms i oracions mentre es feia sonar la campana. Era realment impressionant, 
sobretot si era de nit. El fuster portava un piló d’atxes i uns paquets de candeles. Mentre 
passaven, la gent s’interessava per saber per a qui era el Viàtic, i si era conegut seu s’afegien 
a la comitiva. 

En arribar a la casa, el capellà passava a l’habitació, confessava el malalt, si no ho 
havia fet abans, i li administrava l’Eucaristia i la Extremunció -- avui Sacrament de la unció 
dels malalts. El fuster es quedava a l’entrada de la casa i lliurava atxes als homes i candeles a 
les dones. Quan sortia el capellà de la casa, tornaven a l’església en processó, es resaven 
unes oracions pel malalt i es feia la reserva del Santíssim Sacrament.  Durant el trajecte 

tothom que es creuava al pas 
de Viàtic, s’agenollava com a 
senyal de veneració o 
adoració al Santíssim. 
 
 
Combregar General davant 
de l’Hospital. 
 
La placeta del cementiri on es 

feien els acomiadaments. 
 
 
 



Les candeles se les quedaven els seus portadors i les atxes les recollia el fuster i les 
tornava al subministrador, normalment drogueries o botigues de queviures, que 
anteriorment les havien pesat i tornaven a fer-ho per tal de comptar la cera consumida per 
determinar-ne el cost. Les atxes es tornaven a utilitzar fins que s’esgotaven. Hi havia 
persones que s’havien viaticat més d’una vegada, perquè si es restablien i podien tornar a 
fer vida, diguem-ne normal, i tornaven a trobar-se en perill de mort, se’ls administrava de 
nou el Sagrament. 

Comitiva dels entComitiva dels entComitiva dels entComitiva dels enterramentserramentserramentserraments    
La comitiva dels enterraments estava formada per un escolà amb creu alçada, 

capellans i escolans de cor i sagristia, el carro dels morts tirat per cavalls portava el bagul i 
seguia la comitiva encapçalada pels familiars més directes, formada solament per homes, les 
dones es quedaven a la casa on normalment es resava el rosari. Passats uns dies es feien els 
funerals a l’església, els homes ocupaven els bancs de la dreta i les dones els de l’esquerra: 
era una norma d’escrupulós compliment.  

No recordo qui era que solia dir: 
- Arribarà un dia que quan jo passi tothom es descobrirà! – i era així quan passava un 

enterrament. Era un temps en què la gran majoria d’homes es cobrien el cap amb barret, 
gorra, boina o barretina. El dol de les comitives solia caminar en silenci i amb actitud 
respectuosa, però unes poques files més endarrere, normalment formades per tres 
persones, tothom parlava de les seves coses i a vegades semblava un petit mercat. Hi ha qui, 
en aquest cas homes, s’afegien a la comitiva posant-se al costat d’un conegut i les fileres es 
desordenaven. En certa ocasió la comitiva ja havia sortit de l’església de Sant Esteve i en 
trobar uns amics que també feien tard, vàrem pujar pel turin per arribar al cementiri i 
acomiadar-nos del dol. En passar per davant de can Mirandes, un d’ells va dir: Tenim temps 
de fer el toc. M’hi vaig afegir, tot i que no en tenia costum. Demanaren una manzanilla, que 
servida molt fresca passava com res; tot i que el got fos petit, em va pujar al cap, com 
vulgarment es diu. Vaig tenir feina per arribar al cementiri.   

Categories d’enterraments.Categories d’enterraments.Categories d’enterraments.Categories d’enterraments.    
En aquest apartat es detalla el que fou costum des del 1939 i algun fet encara més 

antic. 
L’enterrament amb un capellà o vulgarment dit “Per amor de Déu”, era gratuït per 

part de l’església i quasi també tots els altres serveis. L’Ajuntament en pagava part als que 
eren a la llista de beneficència, que anyalment establia el mateix Consistori entre la gent 
pobra de la població.   

De 3,5,7,9,12 i 15 capellans; general menor, general mitjà i general major. El nombre 
de capellans de 3 a 15 eren els que assistien a l’acte fúnebre, que consistia a anar a la casa 
del difunt en processó, cantar una absolta davant del domicili, anar a l’església entrant els 
capellans dintre  mentre el mort es quedava a fora en el mateix cotxe fúnebre que el 
transportava. Dintre l’església es feien les funcions establertes que duraven uns 15 minuts, 
quasi tot es resava en llatí. M’agradava sentir com els capellans cantaven el Dies Irae i com si 
fos una competició; situats en el passadís central de l’església de Sant Esteve, començaven 
els d’un costat i els d’enfront els replicaven. Algun d’ells tenien unes veus molt peculiars, com 
mossèn Legares, Picola, Pascuet, Carbonés; i altres passaven més desapercebuts com: 
mossèn Ribas,  
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Albert, Feixas, Bonet, Mitjà, Butiñà – molts anys rector -, Prat, Forgas, Dalmau, 

Guillaumes, Girgas, etc. 
Continuava la processó de l’església al cementiri, on amb una altra absolta 

s’acomiadava el difunt. Durant el trajecte, sempre a peu i pels carrers de la població, es feien 
diverses  parades i els capellans i escolans de cor cantaven salms en llatí.  

L’escolà que portava la creu, anomenat de sagristia, anava, a partir de la categoria de 
12 capellans, acompanyat d’altres dos que portaven els cirials -- ciris encesos damunt d’una 
fusta llarga amb base superior per a posar els ciris, un altre escolà d’aquest mateix tipus, 
portava el parolet al costat del capellà que presidia la cerimònia i a partir dels de general, un 
altre portava l’encens per incensar durant el trajecte, a l’església i al cementiri. Els escolans 
anomenats de cor, que eren els que cantaven, anaven de 4 a 12 segons categoria de 
l’enterrament i portaven la sotana vermella; els de sagristia la duien negra i tots ells portaven 
el roquet blanc sobre la sotana i el bonet o barret de puntes, del mateix color que la sotana. 
En els enterraments de general menor hi anaven tots els capellans que formaven la comunitat 
de Sant Esteve, en els de general mitjà tots els capellans de la població, encara que no fossin 
comunitaris, i en els de general major s’hi afegien tots els religiosos dels diferents convents, 
que hi volguessin assistir. 
 



A partir de 12 capellans n’hi havia dos que portaven capa pluvial com el que presidia 
la cerimònia i altres dos, també amb capa, portaven els bordons -- barra gran de ferro 
platejada i amb dibuixos i acabada amb un pom gran. En els enterraments de general eren 4 
els bordonistes.   

Si el difunt pertanyia a una parròquia veïna, pràcticament enganxada a Olot: Sant 
Cristòfor de les Fonts, Batet, La Canya, Sant Andreu del Coll, Riudaura, etc. , i anava enterrat 
a Olot, el capellà de la seva parròquia el portava fins al terme, com s’anomenava:  Pont de cal 
Russet, La Rodona, carretera de Riudaura, carretera de Sant Joan, etc., on hi havia les casetes 
del burots -- funcionaris municipals encarregats de cobrar els drets d’entrada de certs 
articles -- i allà l’esperava la comitiva eclesial per continuar el camí fins al cementiri. D’aquí 
pot sortir la creença, encara avui manifestada per molta gent, que assegura que en traslladar 
el difunt d’una població a una altra s’ha de pagar l’enterrament a cada poble, cosa que mai 
no ha estat així. Es pagaven únicament els drets parroquials, a les dues parròquies que 
intervenien en l’enterrament.     

CarruatgesCarruatgesCarruatgesCarruatges    
De carros, carruatges o “carros dels morts” per portar els difunts, que varen substituir 

el baiard o civera -- aparell format per dues barres llargues paral·leles amb una 

plataforma al mig per transportar el que convingués -- quan es portaven a mans pels 

veïns del mort fins a l’església i cementiri, n’hi havia dos: un amb dues rodes altes i tirat per 
un cavall i un altre de quatre rodes tirat per dos cavalls. Els carros i els guarniments dels 
cavalls es revestien o s’adornaven amb diferents tipus de robes, mantes i plomers per als 
cavalls, amb fons negre o blanc si eren per a adults o infants, que s’anomenaven albats. 
Sempre d’acord amb la categoria de l’enterrament. 

El cotxer i els dos sepulturers vestien amb més o menys pompa d’acord amb el que 
hem dit abans, fins i tot portaven barret  
de copa en els de més categoria en lloc de gorra de plat com era el normal. 

El 1962 es varen suprimir els carruatges -- lamentablement es varen cremar més tard 
en no trobar cap lloc adient per guardar-los -- per un automòbil, mentre la comitiva continuà 
anant a peu, i a partir de l’any 1969 tothom fa el recorregut en cotxes, però solament els 
familiars i íntims. 

Els taütsEls taütsEls taütsEls taüts    
Els taüts o baguls, com s’anomenaven, es feien amb fusta de pollancre i per les peces 

curtes de la tapa i cul s’aprofitaven caixes d’embalatge que ja havien estat utilitzades per a 
fins comercials i es pintaven amb un bany de color fosc. Més endavant es cobriren amb roba 
negra o blanca segons l’edat del difunt, afegint-hi diferents tipus de serrells, galons, anses, 
Cristos, estrelles i els més impensats adorns de metall o cartró, segons les categories; les de 
més importància portaven unes borles a tots els cantells del bagul. A l’interior  del bagul s’hi 
solien posar serradures i un petit coixí fet amb flocs i paper; més tard foren tapissats amb 
paper o teixits.  

De baguls n’hi havia per a tots els gustos i preus: rectes, sisavats o vuitavats, amb peus 
llisos o altres que marcaven com uns dits d’animal, fins arribar als de fusta vista, primer 
pintats a diferents imitacions de fusta, després envernissats al natural, amb vidres a la tapa i 
tota la parafernalia que tenim avui , és un canvi realment inimaginable. Cal tenir en compte 
que quan començaren a posar adorns als baguls, a fi que les despeses d’enterrament fossin 
més econòmiques, la família els podia llogar i abans de posar el taüt al nínxol s’arrencaven i 
servien per a altres enterraments. 

La comitiva d’acompanyantsLa comitiva d’acompanyantsLa comitiva d’acompanyantsLa comitiva d’acompanyants    
Darrera del carro dels morts es formava la comitiva d’acompanyants, encapçalats pels 

que formaven els dols. Els familiars més directes es posaven al mig en una formació de tres 
persones, essent els dos que es posaven a dreta i esquerra dels familiars més propers, altres 
familiars de segon o tercer grau. Així, si la difunta era l’esposa, el primer dol el feia el marit, 
els fills per ordre d’edat feien el segon, el tercer, etc., i es posaven al costat d’ells, cunyats, 
oncles, nebots,..  -- l’ordenació del dol la solia fer el fuster o la funerària contractada --. En 



molts casos la família demanava religiosos per acompanyar el dol i el familiar del centre 
l’acompanyaven dos capellans, frares o escolapis segons s’escollia i els retribuïen a voluntat 
per fer aquesta feina.  Val a dir que en moltes ocasions, si hi havia molta relació o amistat 
amb la família, aquests renunciaven al cobrament, i molt sovint es presentaven a 
l’enterrament sense que els haguessin sol·licitat i feien aquest acompanyament de manera 
espontània i gratuïta. 

Si era desig de la família, darrere del carro i abans del dol, hi anaven monges amb un 
ciri encès. Normalment eren les germanes de Sant Josep que es dedicaven a vetllar malalts, 
tant de dia com de nit a més dels difunts, sempre que la família ho demanés. Se les pagava 
amb una petita almoina i es quedaven amb els ciris que se’ls havien lliurat. 

Si hi havia corones donades per col·legis, fàbriques, societats o amics, es portaven a 
mans abans del dol, un portava la corona al mig i a cada costat una altra persona aguantava 
la cinta amb la dedicatòria. En ocasions es posaven unes gases clavades a la tapa del bagul 

quan el difunt/a era jove, i 
companys seus a cada costat 
del carro les  

Els cotxes dels morts, 
esperant que fossin cremats. 
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aguantaven pel cap que no estava clavat al bagul. Quan es tractava de la defunció d’algun 
propietari important, 2,3 o 4 masovers a cada costat del bagul, solien acompanyar el difunt 
amb atxes enceses. Tots aquests portadors es quedaven sempre sense entrar a l’església. 
Les primeres corones eren de ferro, fins i tot algunes, si portaven cintes amb inscripcions, 
també eren de ferro.  Més tard es posaren de plàstic i encara en alguns llocs perdura aquest 
costum. Cada dia prenen més preponderància les flors, tant en corones com rams, centres, 
etc. 

En arribar al cementiri per la porta principal, es deixava el mort al bell mig de la 
plaça; el dol i els portadors de corones es posaven en fila en un costat i en l’altre els 
capellans, que després d’haver cantat l’absolta se n’anaven. Tots els assistents a 
l’enterrament desfilaven d’un en un per davant del dol i sortien per la porta que dóna al 
carrer de les Estires. El difunt es deixava en un departament del cementiri adequat per 
aquesta funció fins al moment que es posava al nínxol, cerimònia a la qual podien assistir les 
dones.     

Altres costumsAltres costumsAltres costumsAltres costums    
Mentre el difunt romania a casa seva se solia posar una petita taula a l’entrada prop 

del carrer, amb l’esquela del difunt, un plec de paper, tinter i ploma -- en el seu moment el 
bolígraf va substituir la ploma --, per tal que hom posés la seva signatura per manifestar el 
seu condol a la família. En sortir l’enterrament es lliuraven les signatures a la família. 

Les Les Les Les esquelesesquelesesquelesesqueles    
Per donar a conèixer l’hora de l’enterrament hi havia dues maneres, la primitiva era 

avisar casa per casa tot el barri i les famílies que indicava el dol. A poc a poc es va anar 
imposant el repartiment d’esqueles. Es repartia una quantitat que en dèiem “en blanc”, que 
es passaven casa per casa a la zona que la família volia i una altra quantitat que en deien 
“escrites”, ja que portaven el nom i l’adreça del destinatari. Per facilitar aquesta feina, es 
portaven a la casa del difunt les llistes de gairebé tots els    habitants de la població amb les 
adreces corresponents. Uns quants familiars o amics del difunt s’asseien al voltant d’una taula 
i mentre un anava llegint les llistes, altres anaven escrivint els destinataris que es 
consideraven adients, per ser familiars o amics dels familiars del difunt. En “Fe de Déu” va 
repartir esqueles durant molts anys, n’era un especialista, sobretot si s’havien de repartir a 
cases de pagès, ell n’era; tenia una memòria fabulosa, es recordava del que fos per sempre 
més si s’ho proposava, sabia tots els sants de l’any, l’altura de tots els pics més alts de la 
comarca, l’altura de cada estació de tren de l’antic carrilet d’Olot a Girona, relacions de 
bisbes i sants pares i moltes coses més. Actualment ja no es fan esqueles nominades i de les 
anomenades “en blanc” se’n passen menys que antigament; la ràdio, el telèfon, la premsa i 
altres mitjans de comunicació moderns fan la feina d’en Fe de Déu.  

En algunes cases, en lloc de deixar el difunt al llit, es muntava una taula coberta amb 
roba negra on es posava el bagul amb el difunt. Uns canelobres i una creu, completaven en 
molts casos el túmul, com solien anomenar-lo. Un costum molt estès era que familiars de 
segon ordre, amics i veïns es quedessin tota la nit per vetllar el difunt, mentre els familiars 
més pròxims dormien o descansaven. 
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Els funeralsEls funeralsEls funeralsEls funerals    

Els funerals se celebraven uns dies després dels enterraments, i donat que molts dies no es 
podien celebrar misses de difunts per raons eclesiàstiques, com per Nadal, Pasqua, Setmana 
Santa i alguna altra, en ocasions es podien tardar 15 dies o més a celebrar-los, ja que de 
funerals només se’n celebrava un al dia, mentre que d’enterraments se’n podien celebrar 
més, tant al matí com a la tarda. La funció, que sempre tenia lloc a primera hora del matí, 
constava d’un ofici cantat amb un o tres sacerdots segons categoria i amb escolans de cor o 
sense. Immediatament després de l’ofici, es deien tres misses a la vegada, una a l’altar major, 
l’altra a l’altar de Sant Marc i una tercera a l’altar de les Ànimes, que es trobaven 
respectivament mirant l’altar major, als frontis que es troben al costat, on avui hi ha les 
despulles dels Rvd. Enric Canadell, escolapi i de la Lliberada Ferrarons. Mentre se 
celebraven les misses un capellà des de la trona -- avui també desaparegudes de l’angle del 
creuer, una a cada costat --, resava una part del Sant Rosari.   

Hi havia un ofertori, tant en l’ofici com en les misses. Es posava el que anomenaven un 
“bolet”, que era un aparell de fusta amb un peu d’un metre d’alçada aproximadament, que 
suportava una altra peça també de fusta, d’uns 60 centímetres de diàmetre amb forma de 
bolet i a la part superior hi havia més de cent forats per tal de col·locar-hi les candeles 
enceses que s’anaven donant -- el responsable d’encendre les candeles n’agafava un grapat, 
les encenia juntes i una vegada enceses les anava col·locant en el bolet --, primer a la família 
i seguidament a tots els assistents, que les recollien d’un en un i després de fer un petó a 
l’estola d’un capellà, les dipositaven, havent-les apagat, en una safata aguantada per un 



escolà.  Quan es varen suprimir aquests ofertoris i durant un temps no molt llarg, es donaven 
uns ciris als familiars dels dos bancs del davant, que eren els únics que feien l’ofrena. 

En els funerals, com ja s’ha dit, hi assistien homes i dones, els primers es col·locaven al 
costat dret mirant l’altar i les dones a l’esquerre. Acabada la cerimònia es feia 
l’acomiadament, també en fileres separades, els homes sortien per la porta del Santíssim, 
sortida al carrer Sant Esteve i les dones per la porta principal. Més endavant es varen unificar 
els acomiadaments: tothom per la porta principal, fins que finalment es van suprimir, llevat 
d’uns quants enterraments en què el dol no es movia dels bancs i es formaven dues fileres, 
que des del passadís central passaven pel davant del dol. Això va durar poc ja que es varen 
suprimir totalment les desfilades davant el dol. Tant en l’ofici com en les misses, es passava la 
bacina o safata per rebre les almoines dels assistents. 

El repartiment de recordatoris es feia durant l’ofici a mesura que anava entrant la gent. 
Quan es deixaren de dir les tres misses els recordatoris es donaven a la sortida a les dues 
portes on s’acomiadaven els dols i quan se suprimiren els acomiadaments es varen donar els 
recordatoris mentre es feia l’ofici i a cada porta d’entrada, per si en venia algun de tardà. La 
sortida per la plaça del Rector Ferrer es va deixar sempre tancada. 

Com a anècdota, podem contar que les tres misses que se celebraven alhora, podien 
reunir capellans que tardaven 40 minuts a celebrar l’Eucaristia, amb altres que amb 20 
minuts en tenien prou. Com que es tocaven les campanetes en el Sanctus, l’Elevació i l’Agnus 
Dei, i els escolans les dringaven amb gran afecció, en uns moments el dringament de 
campanetes era constant i afogava la veu del capellà que des de la trona continuava resant el 
Sant Rosari. En la sagristia solia haver-hi autèntiques baralles entre els escolans, tots volien 
ajudar la missa del capellà que feia les misses més curtes.  

Com que a l’esquela solament hi constava la data de l’enterrament, quan es tardaven 
molts dies en fer els funerals es tornaven a fer les esqueles per indicar-ne la data i hora. 

Un altre ritus era la decoració de l’església per als funerals. Es podia posar una cortina 
que tapava quasi tot l’altar major, amb diversos tipus de creus davant d’ella segons categoria 
del funeral; també es podien cobrir amb roba negra els tres primers bancs i agenolladors de 
cada costat de les dues files centrals de l’església. Quan es tractava de grans celebracions, 
es muntava al creuer central un túmul amb diferents nivells i canelobres. En principi les 
cortines es penjaven amb cordes que anaven amb politges darrere les primeres columnes 
de l’altar, però més tard, per tal de corregir el mal efecte que feia el pengim-penjam de 
cordes quan no hi havia la cortina, es va decidir posar-la des de dalt. Per fer-ho s’avia de 
pujar a la cornisa de sobre el Sant Esteve. No hi ha dubte que era un gran perill per als que 
s’enfilaven sense cap protecció per fer aquesta feina, però gràcies a Déu mai no hi va haver 
cap accident.  

Com a conclusió, cal remarcar el rebuig que sempre van tenir cada un dels canvis a 
les cerimònies, quan aquestes ja estaven arrelades i es podien considerar tradicionals. 
Així, les discussions varen ser molt acalorades: 

Quan es va decidir entrar els difunts a les esglésies per als funerals. 
Quan al cap d’uns anys, es va decidir que els difunts es tornarien a quedar fora de 

l’església durant la cerimònia. 
Quan es varen suprimir les categories en els enterraments.  
Quan els capellans varen deixar d’anar al cementiri acompanyant els difunts. 
Quan es va decidir no fer els acomiadaments després dels funerals. 
Quan  el 1991 s’havien d’inaugurar els vetlladors. Aquesta vegada fins i tot va haver-hi 

amenaces de tota mena. 
Dubtes i reflexionsDubtes i reflexionsDubtes i reflexionsDubtes i reflexions    
Tota aquest ritual en els enterraments és purament local o és general?. 
Des que es començaren els canvis, qui els promogué?; la mateixa església o alguna 

altra institució seglar?. 
Les cerimònies que es fan actualment són iguals a totes les poblacions?. 

 



L’Església, tan tradicionalista i inflexible en les coses molt importants, com és que en els 
enterraments s’ha sabut adequar a la realitat del moment?. 

Es conta que un avi de la Mariàngels, que era molt de la broma, s’estava morint i 
mentre el capellà el ruixava amb el salpasser, va obrir un ull i exclamà: Si plou no marxo!  

Quan era que es feia aquesta cerimònia? 
Aquests dubtes i reflexions els volia anar comentant amb en Xicu Casas, però ja no hi sóc a 
temps, se n’ha anat el dia 10 de novembre del 2007. L’ha acompanyat en el viatge sense 
retorn un dels seus lloctinents a “l’Infern” dels Pastorets del Centre Catòlic, en Joan Desplans. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
BON NADAL I FELIÇ ANY NOU I UN RECORD PER ELS DIMONIS  

QUE ENS HAN DEIXAT 


