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La Direcció General d’Afers Religiosos, l’Associació UNESCO per al diàleg
interreligiós i el grup Mémora presenten la primera guia plurireligiosa de
celebracions funeràries
18 juny, 2015 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

La Generalitat de Catalunya fa un pas més per normalitzar la diversitat religiosa que conviu a
Catalunya: la primera guia plurireligiosa de celebracions funeràries. Si fa dues setmanes es
presentava el Diccionari de religions, aquest dijous Enric Vendrell, juntament amb Francesc
Torradeﬂot, director de l’Associació UNESCO per al diàleg interreligiós (AUDIR), i Juan Jesús
Domingo, conseller delegat de Mémora, han presentat Duellum: no tan sols. Una obra que
permet la consulta sobre la diversitat de celebracions i cerimònies rituals funeràries i de
pregària de les diferents comunitats i tradicions religioses presents a Catalunya.

Què s’hi pot trobar?
El contingut, amb 165 pàgines, també es desglossa en ﬁtxes informatives dels principals
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detalls de les pràctiques de cada confessió, de la manera de procedir en els moments abans
de la mort, així com del tractament del cos o de com es desenvolupen els rituals que tenen
lloc en el moment del funeral. Cada ﬁtxa s’estructura en una introducció, les lectures o
pregàries, altres textos possibles, l’acompanyament musical, el vocabulari bàsic per a la gent
que no pertany a aquestes comunitats, les creences bàsiques sobre la mort o el més enllà i
per últim una bibliograﬁa o webgraﬁa complementària així com un contacte. Tot i que encara
no hi ha una versió en paper de la guia, està previst que segons l’acollida i les demandes, es
pugui realitzar ja que ara mateix tan sols es pot accedir en línia –tant a la versió catalana
com a la castellana- de manera gratuïta.
Les confessions que s’hi inclouen són l’església catòlica, les evangèliques, les ortodoxes,
l’islam, el judaisme, el budisme, els mormons, els testimonis de jehovà, la fe Bahá’í,
l’hinduisme i el sikhisme. Tanmateix, la guia també dedica un apartat a l’ateisme i un altre a
la cerimònia interreligiosa i interconviccional. Degut a la diversitat de confessions, destaca la
brevetat i per això alguns rituals d’algunes tradicions, com el budisme zen, han quedat
reduïts. Tot i això, de les confessions més esteses es donen diversos models com, per
exemple, de la catòlica en què es pot trobar les exèquies amb missa, sense missa o de nens.
Els principals destinataris d’aquesta guia són les famílies usuàries dels tanatoris i les
funeràries, més del clergat o les persones de referència, professionals o no, de les diverses
tradicions i conviccions, així com els professionals que atenen el públic a les empreses
funeràries mateix.
Intervencions
Durant la presentació de l’obra, Enric Vendrell ha explicat que “des de fa dos anys a la
Direcció General d’Afers Religiosos treballem per normalitzar la diversitat religiosa, de
manera que la ciutadania conegui la pluralitat de confessions que hi ha al nostre país, i
aquesta guia té el valor de concretar un projecte en aquest sentit”.
El conseller delegat del Grup Mèmora, Juan Jesús Domingo, ha expressat que la motivació de
la seva organització és la sensibilitat i el respecte a les famílies. “Les nostres instal·lacions -
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ha dit- són multiconfessionals i ens faltava ara donar resposta a les sensibilitats diverses i els
requeriments particulars segons els diferents costums i creences”.
Per la seva part, el director d’AUDIR, Francesc Torradeﬂot, ha explicat que la guia és d’accés
lliure per Internet i que es pot trobar als webs de les tres organitzacions que hi han
col·laborat. Pel que fa al contingut ha dit que té l’objectiu de “ser una eina que permeti el
procés d’acompanyament del traspàs” i que “és multiconfessional més que multireligiosa,
perquè inclou també l’ateisme”. A més a més, Torradeﬂot ha posat en relleu que “els
veritables protagonistes d’aquesta guia han estat i són les diferents comunitats religioses”.
“Han demostrat que no només poden dialogar sinó que poden fer projectes plegats en
beneﬁci de tots els ciutadans”, com ara per “trobar sentit al no sentit de la mort, quelcom
transversal a totes les creences”, ha reblat.
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