
Missa de resurrecció en la parròquia del Pilar de Lleida, 
per acomiadar al seu ex-rector Mn. Antoni Fontova

Amb la Missa de la solemnitat de la Resurrecció del Senyor, celebrada a 2/4 de 5 de la tarda del Diumenge de  
Pasqua, la parròquia de la Mare de Déu del Pilar  de Lleida va acomiadar al  seu exrector Mn. Antonio Fontova 
Vilamajó, que havia traspassat als 77 anys d’edat i 55 de sacerdoci, el vespre del 21 de març, Divendres Sant, en la  
clínica l’Aliança de Lleida, de la que n’era capellà des de feia vint-i-cinc anys fins la seva mort.

Nombrosos fidels ompliren el modern temple parroquial, que quan ell n’era rector, havia fet possible fa trenta-un 
anys,  per  donar  l’últim  adéu-siau  i  pregar  per  al  seu  estimat  Mn.  Fontova.  A la  celebració  assistí  també  una  
representació de l’Ajuntament de Lleida, encapçalada per l’alcaldessa en funcions Montse Mínguez i altres regidores i  
la diputada electa Conxita Tarruella.

La celebració començà amb l’himne de la Pasqua “Crist ha ressuscitat”, interpretat amb sentiment i emoció pel  
Cor Parroquial. En representació del bisbe administrador apostòlic Javier Salinas, que tot i haver presidit el Tridu  
Pasqual a la catedral de Lleida, no va poder assistir a l’enterrament de Mn. Fontova; aquets fou presidit pel vicari  
general Mn. Joan R. Ezquerra. Amb ell, concelebraren el vicari de Pastoral  Mn. Josep A. Jové, l’actual rector Mn. 
Francesc Xavier Jauset i la pràctica totalitat del presbiterat diocesà.

El vicari general en la seva homilia es referí als traspàs de Mn. Fontova com l’acomiadament a “un germà, un 
company sacerdot, un pastor i un amic al que tots estimàvem”.

Tanmateix esmentà la circumstància de la seva mort ocorreguda el vespre del Divendres Sant, quan els cristians  
commemorem la mort de Crist i la del seu enterrament en la tarda del Diumenge de Pasqua, quan celebrem amb goig  
la Resurrecció del Senyor: “No ho explica tot això?”, es preguntà Mn. Ezquerra. 

El vicari general feu memòria del rector traspassat com un home d’intensa pregària i d’adoració eucarística, tal i  
com havia estat consiliari de la Guàrdia d’Oració al Santíssim Sagrament (Quaranta Hores). També del seu amor a  
Maria, recordant com fou ell “...qui ha infantat aquesta parròquia dedicada a la Mare de Déu del Pilar”. El vicari  
general  va cloure  la  seva homilia  recordant  Mn. Fontova com un sacerdot  que va confiar  en Déu,  compassiu i  
bondadós i el va servir, lliurant-se amb fidelitat a l’Església fins a la fi: “...Hem, perdut un mossèn, però hem guanyat  
un intercessor” afirmà, alhora que va convidar els fidels a pregar per les vocacions: “...som grans i pocs, però cal tenir  
esperança....Déu proveirà!”.

Abans de cloure la celebració i com s’acostuma a fer en el comiat d’un prevere, el secretari general del bisbat  
Mn. Daniel Turmo, donà lectura a la referència biogràfica de Mn. Antoni Fontova, nascut el 1930 a Castelló de  



Farfanya i ordenat prevere el 1953. Esmentà el secretari general tots els pobles on serví pastoralment: Senet, Aneto,  
Forcat, Bono, Juncosa de les Garrigues, Alguaire i Almacelles; fidels i veïns d’aquests pobles es feren també presents   
a la celebració. A la ciutat de Lleida va exercir també en la parròquia de Sant Martí i ja com rector les de Sant Jaume i  
la Mare de Déu del Pilar, havent estat el promotor de la construcció de les dues esglésies parroquials.

El vicari general feu també referència a les mostres de condol que tant l’actual bisbe de Tortosa i administrador 
apostòlic Mons. Javier Salinas, com els dos bisbes emèrits Mons. Ramon Malla i Mons. Francesc Xavier Ciuraneta,  
havien fet arribar a la parròquia de la Mare de Déu del Pilar, donant alhora gràcies a Déu pel do del sacerdoci de Mn.  
Antoni Fontova i convidat el fidels a pregar per ell.

Finalitzada la celebració, les seves despulles van ser traslladades fins el cementiri del seu poble natal Castelló de  
Farfanya, on van rebre cristiana sepultura.

Degut a que la Missa de comiat fou la pròpia del Diumenge de Pasqua, la parròquia de la Mare de Déu del Pilar  
celebrarà una Missa exequial pel seu ex-rector el proper dimarts 1 d’abril, a les 8 de la tarda.


