
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Solemnitat de la Mare de Déu 
        de Montserrat 

                         Basílica de Montserrat, 26 i 27 d’abril de 2022                                           
 de l’Entronització 
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Interpreten els cants del Llibre Vermell 
 
Pau Diport Feliu, orgue  
Clara González Espelt, violoncel 
Jaume Diport Feliu, baríton 
Mireia González Espelt, soprano 
Aida Espelt Vives, soprano 



Vetlla de Santa Maria (Llibre Vermell) 
 
Introducció 
   
 D’ençà que sant Joan obedient al darrer manament del Senyor, 
acollí Maria, la mare de Jesús, com a mare seva i Ella el prengué a ell  
com a fill i, amb ell, a tots els deixebles estimats de Jesús, la comunitat 
cristiana ha venerat Santa Maria com a part excel·lent del patrimoni 
espiritual de la seva fe. 
 

Avui, acollir Maria a casa nostra, ha fet de Montserrat, com 
digué el bisbe Casaldàliga, el cenacle de la pregària i de la cultura de 
Catalunya. És una història viva que en les grans festes montserratines 
sempre s’ha anat renovant.  

 
Aquest any en commemorem una: el 75è aniversari de les festes 

populars i multitudinàries de l’Entronització de la Moreneta en el nou 
tron de plata actual. El tron va ser ofert gràcies a la generositat d’un 
poble d’arrels cristianes que trobà en l’ideal de pau i d’esperança que 
representa Montserrat, un motiu comú per refer aquella societat de 
postguerra  que necessitava guarir moltes ferides, i refer i enfortir els 
seus lligams de fraternitat. Per això aquest tron ofert a la Mare de Déu 
es pogué anomenar, amb raó, el Tron de la Reconciliació. 

 
Les festes de l’Entronització marcaren un nou començament dels 

pelegrinatges a Montserrat amb la tradicional vetlla de Santa Maria, tal 
com estem fent ara. La Confraria de la Mare de Déu experimenta una 
notable creixença. Es reprengué la tradició de les llànties votives que 
actualment il·luminen tot el voltant de la nau de l’església i del cambril. 
És en aquesta vetlla on cada any una entitat renova el vot popular que 
uní parròquies, comarques, entitats socials, cultural i esportives en un 
projecte esperançador de país. 

 
Sota l’esguard de la Mare de Déu, fent nostres els sentiments 

d’aquella generació que feu possible aquest nostre Montserrat, deixem 
que el cant, el silenci i la pregària d’aquesta nit d’aniversari, guareixi les 
nostres ferides, obri novament els nostres cors a l’esperança i enforteixi 
els nostres lligams de fraternitat.    



Previ del mateix Llibre Vermell 
“Com que els pelegrins quan vetllen durant la nit a l’església de Santa 
Maria de Montserrat, algunes vegades volen cantar i dansar, i també ho 
volen fer durant el dia a la plaça, i en aquests llocs no s’hi ha de cantar 
sinó cançons honestes i devotes per això aquí se n’hi troben escrites 
algunes. N’han d’usar honestament i amb parquedat per no pertorbar 
els qui amb oracions i devotes contemplacions hi perseveren, en les 
quals tots els qui vetllen han d’insistir i dedicar-hi devotament.” 
 
Cant 1  
 

Amb aquest cant els fidels contemplem amb goig  el gran do de Déu que 
és el seu Fill Jesús nascut d’una dona, Fill de Déu i home com 
nosaltres. La seva humanitat ens mou a apropar-nos a Ell amb la 
confiança de ser perdonats i refets en la seva gràcia.  
 

Laudemus virginem mater est: et eius filius Iesus est. 
Lloem la Verge que és mare. Lloem Jesús el seu Fill. 

 
Plangemus scelera acrite: Sperantes in Iesum iugiter. 

  Plorem amb sinceritat de cor els nostres pecats  
esperant sempre en Jesús. 

 
 
Oració 
 Oh Déu, refugi i fortalesa nostra,  

 que crideu els pobles a la Muntanya excelsa de Santa Maria, 
model de vida i Mare de Gràcia;  

 concediu als vostres fidels  
 el do de seguir els vostres  camins sense defallir,  
 i d’arribar al repòs que heu promès a tots els que hi caminen.  

 Per Crist Senyor nostre. Amén. 
 
 
 



Cant 2  
 

“Los set goigs” de la Mare de Déu representen la mirada de l’Església 
que s’uneix a Ella que és la qui va viure plenament el que tots nosaltres 
estem cridats a viure en la nostra concreta història de salvació. 
 

Los set gotxs recomptarem, et devotament xantant, 
humilment saludarem la dolça verge Maria. 

 
Tornada: Ave Maria gracia plena Dominus tecum Virgo serena. 

 

 
Verge: fos anans del part pura e sans falliment, 

en lo part, e prés lo part, sens negun corrumpiment. 
Lo Fill de Déus, Verge pia, de vós nasqué verament. Ave Maria... 

 
Verge: tres reys d'Orient, cavalcant amb gran corage, 

al l'estrella precedent, vengren al vostre bitatge, 
oferint-vos de gradatge aur et mirre et encenç. Ave Maria... 

 
Verge: estant dolorosa per la mort del Fill molt car, 

romangués tota joyosa can lo vis resuscitar. 
A vós mare piadosa prima se volch demostrar. Ave Maria... 

 
Verge: lo quint alegratge que'n agues del Fill molt car, 

estant al Munt d'Olivatge, al cell l'on vehés puyar, 
on aurem tots alegratge, si per nos vos plau pregar. Ave Maria... 

 

Verge: quan foren complitz los dies de Pentecosta, 
ab vós eren aünits los apòstols, et decosta, 

sobre tots, sens nuylla costa, devallà l'Espirit Sant. Ave Maria... 
 

Verge: 'l derrer alegratge que'n agués en aquest món, 
vostre Fill ab gran coratge vos muntà al cel pregon, 

on sóts tots temps coronada regina perpetual. Ave Maria... 
 

 

O Verge que resplendiu arreu des d’aquesta alta muntanya,  serrada amb 
continus signes de consol pels fidels que pugen a vostres plantes o us 
fan arribar els seus anhels guaitant Montserrat de lluny estant; mireu 
amb amor de mare els qui viuen afeixugats per la malaltia o es troben 



lligats a tantes coses que els roben l’esperança: que no els engoleixi la 
tenebra sinó que, per la vostra pregària,  trobin Aquell qui és la Llum i 
la Veritat, la Pau i el Goig etern del sants. 
 
V. Pregueu per nosaltres, Mare elegida del Senyor. 
R. Perquè el nostre cant piadós sigui per Crist acceptat. 
 

 
 
Cant 3 
 

“Imperayntz” és un himne de lloança a la Mare de Déu que canta la 
glòria que el Senyor li ha donat i prega la seva intercessió piadosa.  
 
I Imperayritz   de la ciutat joyosa, 
 del paradis   amb tot goig eternal, 
 neta de crims,   de virtuts abundosa, 
 Mare de Déu   per obra divinal, 
 verge plaent   amb fas angelical, 
 així com sou   a Dieu molt graciosa, 
 plagui us estar  als fizels piadosa, 
 pregant per ells al rey celestial. 
  
II Verge sou per,  ells molt misericordiosa 
 de vós es canta que ens defenseu de mal. 
 I no sou  devàs nós endenyosa 
 pels defalliments que fem en general, 
 mas que ens cobriu ab lo manto real. 
 De pietat   ja que en sou copiosa, 
 car tots son fets de pasta fangosa, 
 per què el fallir és de carn humanal. 
 
 
III Rosa flagran   de vera benaurança, 
 fonts de merce  que mai no defalleix, 
 palau d'honor   on se feu l’aliança 
 de Deu e d'hom  per nostre salvament 
 i fou ver Déu   es hom perfetament, 



 sens defallir   en alguna substància 
 i segons hom   mori sense dubtança, 
 i com ver Dieus  s’aixeca del sepulcre 
 
 
 
IV Vaixell de patz,  corona d’esperança, 
 Port de salut  bé segur de tothom: 
 Vos mereixeu  de tenir la balança 
 on és pesat  el bé dreturerament, 
 i pesa més  vostre Fill excellén, 
 mort en la creu per nostra deslliurança 
 que els nostres pecats fets amb cobejança 
 al bé fidel  confés e penitent. 
 
V Flor de les flor, dolça, clement, et pia, 
 l’àngel de Déu  veiem tot aïrat, 
 i sembla que Déu  ens l’hagi enviat, 
 d’on ell es, prest  amb l’espasa afilada. 
 Doncs, plagui a vos  que a ell sia comandat 
 d’embeinar l’espasa  i que ens sigui remès 
 tot falliment   en lo present dia, 
 que ens dona goig e pau i sanitat. 
 
VI Estel de mar  qui los perillants guia 
 Els feu venir  a bona salvetat: 
 Si Jesu Christ  obeir no volia 
 allò que per Vós li serà suplicat, 
 mostratz-li·el pit d’on l’haveu alletat, 
 e tots los santz,  amb la gran jerarquia 
 de paradís,   qui us faran companyia. 
 Tot el que voldreu vos ho aconseguireu. 
VII Mare de Déu,  cap de virginitat: 
 Si no lloem  la vostra senyoria 
 o no us servim  tan bé com convindria, 
 de poc se·n mou i no de voluntat. 
 



VIII Jesús ver,  un Déu en trinitat: 
 Vós heu dit  que la mort no us plasia 
 del pecador,   mas, convertit, viuria; 
 Doneu, mercè,  mercè, per caritat. 
 
 
 
     Oració 
  
           Oh Déu misericordiós i Pare ple de tendresa, 
    que heu volgut agermanar 
    en aquesta Casa d’Oració, 
    sota l'esguard de santa Maria, 
    de tots els catalans 
        mireu els vostres fills 
    que amb tanta joia celebrem el seu patronatge 

    i concediu-nos, per la seva intercessió, 
    la joia de la fe, 
              l'alegria de la concòrdia 
    i el goig del progrés i de la pau. 

 Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, 
    que amb vós viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant, 
    Déu, pel segles dels segles. Amén. 



Cant 4  
 

“Maria Matrem” és una gran lletania de pregàries i súpliques a Maria, 
com a Mare, i a Jesucrist com a Fill. És una antífona que canta la Santa 
Imatge montserratina amb tot el seu significat religiós. No només lloa a 
la Mare sinó que enalteix també el Fill que porta a la seva falda. Ell és 
el Redemptor i Ella participa d’aquesta gràcia. Amb Ella el preguem a 
Ell. És amb els ulls amorosos d’Ella que el contemplem amb rostre 
d’infant gran, com “l’Home Nou de Joventut Creixent” que ens 
precedeix en el pelegrinatge en aquest món vers la casa del Pare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Tornada:  

Mariam Matrem Virginem attolite  
Ihesum Christum extollite concorditer. 

Exalceu Maria, Mare Verge. 
Amb ella, enaltiu Jesús, el Crist. 

 
 
Maria seculi asilum defende nos. 
Ihesus tutum refugium exaudi nos. 
Iam estis nos totaliter diffugium  
totum mundi confugium realiter. 

 

 
 
Maria empar del món, defenseu-nos. 
Jesús, refugi segur, oïu-nos. 
Vosaltres sou la nostra completa 
seguretat, sou realment la protecció 
per a tot el món 

 
Ihesus suprema bonitas verissima.  
Maria dulcis pietas gratissima. 
Amplissima conformiter sit caritas ad nos 
quos pellit vanitas enormiter. 

 
Jesús, autèntica i summa bondat. 
Mare, dolça pietat gratíssima. 
Feu-nos sentir el vostre amor, 
puix ens empeny enormement la vanitat. 

 
 
 

 
 



 
Maria virgo humilis te colimus.  
Ihesum desiderabilem te querimus 
Et volumus mentaliter in superis frui  
cum sanctis angelis 

 
Maria, verge humil, us venerem.  
Jesús, desitjat, us cerquem. 
De pensament volem fruir ja del cel 
per sempre amb els sants àngels. 

 
Ihesu, pro peccatoribus qui passus es, 
Maria, sta pro omnibus, que mater es.  
Nam omnes nos labiliter subsistimus, 
iuvari unde petimus flebiter. 

 

 
Jesús, vós que sofríreu passió pels 
pecadors  
Maria, vós que sou mare, ateneu-nos 
Ja que tots vivim defallint,  
us demanem, plorant, de ser ajudats. 

 
Maria facta saeculis salvatio. 
Ihesus damnati hominis redemptio. 
Pugnare quem viriliter per famulis 
percussis duris iaculis atrociter. 

 
Maria, salvació de l’univers. 
Jesús, de l’home damnat redempció. 
Lluiteu amb valentia pels servents  
colpits atroçment amb dures fletxes. 

 

 

Oració 
 

Senyor,  
   vós que per la virginitat fecunda de la Verge Maria  
   heu donat un salvador al llinatge humà,  
   feu que per la seva intercessió 
   experimentem l’alegria de la salvació  
   i el goig de la comunió 
   que ens ha portat el seu Fill estimat.  
Ell que amb vós viu i renga  
   en la unitat de l’Esperit Sant,  
   Déu, pels segles dels segles. Amén. 



Cant 5  
 

El cant “Stella Splendens” és tot ell una proclama dels molts i variats 
grups de pelegrins que pugen a venerar Santa Maria, a cercar el seu 
favor o a donar-li gràcies. Canta l’alegria que tots experimentem quan 
retornem al santuari i hi retrobem el caliu entranyable de saber-nos a 
casa. 
 

Stella splendens in monte ut solis radium 
miraculis serrato exaudi populum. 

 
Estrella que, com un raig de sol, resplendiu a la muntanya  

de miracles serrada, escolteu el poble 
 

Concurrunt universi gaudentes populi 
divites et egeni, grandes et parvuli 
ipsum ingrediuntur ut cernunt oculi 
et inde revertuntur graciis repleti. 
 
Principes et magnates extirpe regia 
saeculi potestates obtenta venia 
peccaminum proclamant tundentes pectora 
poplite flexo clamant hic: Ave Maria. 
 
Prelati et barones comites incliti 
religiosi omnes atque presbyteri 
milites mercatores cives marinari 
burgenses piscatores praemiantur ibi. 
 
 
Rustici aratores nec non notarii 
advocati scultores cuncti ligni 
fabri sartores et sutores nec non lanifici 
artifices et omnes gratulantur ibi. 
 
Reginae comitissae illustres dominae 
potentes et ancillae juvenes parvulae 
virgines et antiquae pariter viduae 
conscendunt et hunc montem et religiosae. 
 
 

 
 

Hi concorren tots els pobles amb alegria                      
rics i pobres, grans i petits; 
hi entren, tothom pot veure-ho, 
i d’allí retornen plens de gràcies.  
 
Prínceps i magnats d’estirp reial, 
poderosos del món, obtingut el perdó 
dels pecats, ho confessen colpejant-se el pit, 
i doblegat el genoll clamen aquí: Ave Maria 

Prelats i barons, comtes il·lustres,  
tots els religiosos, també els preveres, 
soldats, mercaders, ciutadans mariners, 
burgesos, pescadors, allí hi són recompensats. 
 
 
 
 

Pagesos, llauradors, també notaris, 
advocats, escultors, tots els qui treballen la fusta,  
sastres i sabaters, també els llaners, 
i tota mena d’artesans es congratulen allí. 
 
Reines, comtesses, il·lustres senyores, 
mestresses i serventes, nenes petites, 
joves i ancianes , igual que les viudes 
pugen aquesta muntanya, i les religioses 
 

 



Coetus hic aggregantur hic ut exhibeant 
vota regratiantur ut ipsa et reddant 
aulam istam ditantes hoc cuncti videant 
jocalibus ornantes soluti redeant. 
 
 

Cuncti ergo precantes sexus utriusque 
mentes nostras mundantes oremus devote 
virginem gloriosam matrem clementiae 
in coelis gratiosam sentiamus vere. 
 

 
 

Aquestes colles aquí es troben per fer 
prometences, i són omplertes de gràcies 
per a poder-les complir, i que tothom 
vegi com, enriquint aquesta cambra i 
ornant-la amb joiells, retornen alliberats. 
 
Per tant, mentre, homes i dones, supliquem, 
rentant les nostres consciències, preguem 
devotament: que puguem sentir prop nostre la 
Verge gloriosa, mare de clemència, plena de 
gràcia al cel.  
 
 

  
 

Oració 
 

Senyor, Déu nostre, 
    que heu fet de Montserrat,  
     per la presència de Santa Maria,  
     un lloc de pelegrinatge, una casa d’oració,  
     una llar de consol i d’esperança; 
     concediu a tots els qui passen sota el seu esguard amorós, 
     d’experimentar veritablement,  
     en qualsevol circumstància de la vida,   
     la força de la confiança i de la pau de l’esperit. 
Per Crist Senyor nostre. Amén. 

 



Acabem aquesta primera part de la vetlla amb el cant de salutació a la 
Mare de Déu que, ara fa 75 anys, el P. Ireneu Segarra composà 
precisament per a la Vetlla de Santa Maria. 
 



Missa de la Vetlla 
 
Cant d’entrada  
 

 
 
Salm 94, Invitació a lloar Déu 
 
Veniu, celebrem el Senyor amb crits de festa, 
aclamem la Roca que ens salva; 
presentem-nos davant seu a lloar-lo, 
aclamem-lo amb els nostres cants. 
 
El Senyor és Déu sobirà, 
el rei dels reis de tot els déus; 
té a la mà les entranyes de la terra 
i són d'ell els cims de les muntanyes; 
la mar és d'ell, perquè ell l'ha feta, 
les seves mans han modelat la terra ferma. 
 
Veniu, prosternem-nos i adorem-lo, 
agenollem-nos davant el Senyor que ens ha creat; 
ell és el nostre Déu, 
i nosaltres som el poble que ell pastura, 
el ramat que ell mateix guia. 
Tant de bo que avui sentíssiu la seva veu: 
"No enduriu els vostres cors com a Meribà, 



com el dia de Massà, en el desert, 
quan van posar-me a prova els vostres pares, 
i em temptaren, tot i haver vist les meves obres". 
 
Disgustat durant quaranta anys, 
vaig dir d'aquella generació: 
"És un poble de cor esgarriat, 
que desconeix els meus camins". 
Per això, indignat, vaig jurar: 
"No entraran al meu lloc de repòs". 
 
Glòria al Pare i al Fill 
i a l'Esperit Sant. 
Com era al principi, ara i sempre 
i pels segles dels segles. Amén. 
 
Paraules d’introducció i benvinguda 
 
Oració 
 
O Déu,  
   El vostre Fill, quan expirà a la creu,  
   va voler que la seva Mare, la Verge Maria,  
   fos també mare nostra.  
   Conforteu els qui ens posem confiadament  
   sota la seva protecció, invocant el seu nom maternal. 
 

Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill,  
   que amb vós viu i regna en la unitat de l’Esperit Sant,  
   Déu, pels segles dels segles. Amén. 
 
 

 
 
 
 



Lectura primera  
 
Lectura del llibre de l’Èxode                                                        15,19-21 
 
En aquells dies, quan la cavalleria del Faraó, amb els seus carros i els 
seus guerrers hagueren entrat dins el mar, el Senyor abocà les aigües del 
mar damunt d’ells, mentre que els israelites caminaven per terra eixuta 
enmig del mar. Llavors la profetessa Maria, germana d’Aharon, 
prengué a la mà el tamborí, i totes les dones sortiren al seu darrera amb 
tamborins, tot dansant. I Maria els feia cantar: “Cantem al Senyor per la 
seva gran victòria, ha tirat al mar cavalls i cavallers.” 

 

 
 
Càntic de Judit 
 
Filla, el Déu Altíssim us ha beneït 
més que totes les dones de la terra. 
Beneït sigui Déu, el Senyor, 
que ha creat el cel i la terra. 
 
La confiança que us ha guiat 
no s’allunyarà mai del cor dels homes, 
que recordaran per sempre 
el poder de Déu. 



 
Oració 
 
Déu Altíssim, 
  que heu beneit Maria entre totes les dones 
  i heu fet que del seu sant ventre 
  nasqués a la terra el vostre Fill,  
concediu-nos als qui preguem 
  en aquesta muntanya santa 
  l’esperit d’acció de gràcies i de lloança. 
 

Per Crist Senyor nostre. 
 
 
Lectura segona 
 
Lectura del Càntic dels càntics                                       4,6-7,9,12-15 
 
Així que alenarà la marinada i les ombres s’allargaran, m’arribaré al 
mont de la mirra, al serrat de l’encens. Ets tota bella, amiga meva, no 
tens ni uns taca! Esposa i germana, m’has robat el cor; m’has robat el 
cor d’una sola mirada i amb una perla del teu collaret. 
 
M’ets un jardí reclòs, esposa i germana, una font reclosa, un doll ben 
guardat: un esplet de magraners, un fruiterar exquisit, neix del teu 
regadiu; xiprers i nards, nard i safrà, canyella i cínamom amb matolls 
d’encens, mirra i àloes amb els bàlsams més fins. Font de jardí, pou 
d’aigua viva, rierols que s’escolen del Líban. 
 



 
 
Càntic d’Anna, exultació dels humils en Déu 
 
Celebro de tot cor el Senyor, 
i alço el meu front en honor d'ell. 
La meva boca es riu dels enemics, 
feliç de veure que ell m'ha salvat. 
 
Als millors soldats, els tremola l'arc, 
mentre els més covards s'armen de valor; 
els qui tenien pa de sobres es lloguen per menjar, 
mentre als afamats ja no els falta aliment; 
la dona estèril infanta set fills, 
mentre decau la mare fecunda. 
 
És el Senyor qui dóna mort o vida, 
qui enfonsa dins el país dels morts o en treu fora. 
És el Senyor qui dóna pobresa o riquesa, 
qui abaixa o enalteix. 
 
Aixeca de la pols el desvalgut, 
treu el pobre de la cendra, 
per asseure'l entre els poderosos, 
i donar-li possessió d'un soli gloriós. 
Els pilars de la terra són del Senyor, 
i ha posat damunt d'ells els continents. 



Oració 
 
Celebrem de tot cor, Senyor, 
  que ens hàgiu salvat 
  per la passió i la resurrecció del vostre Fill, 
vós que aixequeu de la pols els desvalguts, 
  concediu-nos, com Maria, 
  el soli gloriós de Jesucrist, 
  que viu i regna pels segles dels segles. 
 
 
 
Lectura tercera 
 
 
Lectura de la profecia de Sofonies                                                  3,14-20 
 
Crida de goig, ciutat de Sió. Aclama, Israel. Alegra’t i celebra-ho de tot 
cor, ciutat de Jerusalem. El Senyor ha tret fora els qui et condemnaven, 
ha fet fugir els teus enemics. Tens dintre teu el Senyor, rei d’Israel, no 
veuràs mai més cap desastre. aquell dia diran a Jerusalem: “No tinguis 
por, Sió, no deixi’s caure les mans; el Senyor, el teu Déu, el tens a 
dintre, com a Salvador poderós; per tu s’ha transportat d’alegria, et 
renova el seu amor, està de festa i crida de goig com en dies d’aplec.” 
Jo faré que en tu no se sentin més planys, et trauré la vergonya que has 
de suportar. Aquell temps faré sentir el meu poder als teus opressors. 
Salvaré les ovelles malmeses, aplegaré les esgarriades, les faré cèlebres 
i envejables per tota la terra que ara les menysprea.  Aquell temps, quan 
jo us aplegaré, us conduiré jo mateix. Sí, us faré cèlebres i envejables 
per tots els pobles de la terra quan contemplaran com jo renovo la 
vostra vida, diu el Senyor. 
 
 



 
 
 
Càntic d’Isaïes (61, 10a-d,f; 62, 2-3) 
 
Aclamo el Senyor ple de goig, 
la meva ànima celebra el meu Déu, 
que m’ha mudat amb vestits de victòria, 
m’ha cobert amb un mantell de felicitat, 
com la núvia que s’engalana amb joiells. 
 
El Senyor farà germina el benestar 
i la glòria davant de tots els pobles 
com la terra fa créixer la brotada 
o el jardí fa néixer la sembra. 
 
Els altres pobles veuran el teu bé, 
tots els reis veuran la teva glòria 
i et donaran un nom nou 
que els llavis del Senyor designaran. 
Seràs una corona magnífica a les mans del Senyor, 
i una diadema reial a les mans del teu Déu. 
 
 
 
 
 
 



Oració 
 
Feu germinar, Senyor, el benestar i la glòria 
   davant de tots els pobles, 
i ja que ens heu concedit el patronatge de Maria, 
   feu-nos, amb ella,  
   una corona magnífica a les vostres mans. 
 

Per Crist Senyor nostre. 
 
Himne: Glòria a Déu a dalt del cel  
 
Oració 
 
Oh Déu, font i origen  de tot bé, 
   vós que glorifiqueu amb un culte insigne  
   la muntanya escollida  
   en honor de la Mare del vostre Fill,  
   feu que, ajudats per la intercessió  
   de la Immaculada Verge Maria, 
   arribem amb seguretat  
   a aquella muntanya santa que és el Crist. 
 

Ell, que amb vós viu i regna  
   en la unitat de l’Esperit Sant, 
   Déu, pels segles dels segles.  
 
 
Lectura quarta  
 
Lectura de l’Apocalipsi de sant Joan                                               21,1-5a 
 
Jo, Joan, vaig veure un cel nou i una terra nova. El cel i la terra d’abans 
havien desaparegut i de mar ja no n’hi havia. Llavors vaig veure baixar 
del cel, venint de Déu, la ciutat santa, la nova Jerusalem, abillada com 
una núvia que s’engalana per al seu espòs,  i vaig sentir cap a l’indret 
del tron una veu forta que cridava: “És el tabernacle on Déu es trobarà 
amb els homes. Viurà amb ells, ells seran el seu poble i el seu Déu serà 
Déu-que-és-amb-ells. Els eixugarà totes les llàgrimes dels ulls i no 



existirà més la mort, ni dol, ni crits, ni penes. Les coses d’abans han 
passat.” Llavors el qui seia al tron afirmà: “Jo faré que tot sigui nou.” 

 
Al·leluia 
 

 
 
 
 
 
Cinquena lectura 
 
Lectura de l’Evangeli segons sant Joan                                         19,25-27 
 
Vora la creu de Jesús hi havia la seva mare i la germana de la seva 
mare, Maria, la dona de Cleofàs, i Maria Magdalena. Jesús veié la seva 
mare i, al costat d’ella, el deixeble que ell estimava, i digué a la mare: 
“Mare, aquí tens el teu fill.” Després digué al deixeble: “Aquí tens la 
teva mare.” I d’aleshores ençà el deixeble l’acollí a casa seva.  



Professió de Fe 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregària dels Fidels 
 
Renovació de l’ofrena de l’oli de les llànties 
 
Pregària Eucarística



Lletania de la Fracció del pa 
 
 

 
 
 
Cant de comunió 
 

  
 



Agraint l’esforç de tota una gernació, i renovant l’esperit de 
reconciliació que suscitaren les festes d’Entronització de la Imatge de 

la Moreneta, preguem units sota la seva mirada, dient: 
 
 

 
 

Santa Maria de Montserrat, 
Mare de Déu i Mare nostra, 

Estel de l'evangelització renovada, 
primera deixebla i gran missionera del nostre poble. 

 
Amb agraïment i amb goig  

recordem i lloem el Déu Altíssim, 
per la vostra maternal presència en aquesta santa muntanya 

on volgué que la vostra Imatge fos record humil i encoratjador  
del gran tresor de la fe en el Fill de Déu fet Infant a la vostra falda. 

 
Mare i Patrona de Catalunya, coronada amb l’amor 

d’innombrables generacions que us han pregat amb confiança, 
i han estimat i ens han fet estimar aquesta casa pairal 

que és per a tots Montserrat: 
 



Gràcies per les vocacions santes que hi heu suscitat, 
pels carismes que heu encoratjat, 

pel fogar d’oració que manteniu en les nostres Esglésies; 
gràcies per la cura amorosa de la fe en la pietat popular, 
pel do de la comunitat de monjos i pelegrins units en una 

lloança perpètua, solemne i senzilla, exultant i pacificadora. 
 

Acolliu aquest acte de consagració que avui us fem 
renovant el d’aquell dia d’ara fa 75 anys 

en que us oferírem un tron nou 
per poder apropar-nos i besar la vostra mà piadosa i gentil. 

 
Un tron que és ofrena popular de gent de tota condició, 

que posaren el seu cor i el seu enginy 
en fer del vostre cambril un espai noble,  

reflex brillant de la fe i de la història 
que us han fet mare i patrona nostra. 

 
Renoveu amb força la fe d’aquest poble, 

il·lumineu el camí sinodal de les seves Esglésies, 
feu tornar a Déu els cors que l’han deixat, 

i ajunteu tots els vostres fills amb cor de germans. 
Doneu consol al qui la pàtria enyora, 
sigueu pels bons pilar de fortalesa, 
pels pecadors el port de salvament, 

i per tots l’escala de la glòria. Amén. 
 
 
 
 
 
 





Alba naixent d'estrelles coronada, 
Ciutat de Déu que somnià David, 
a vostres peus la lluna s'és posada, 
el sol sos raigs vos dóna per vestit. 

 

Dels catalans sempre sereu Princesa, 
dels espanyols Estrella d'Orient, 
sigueu pels bons pilar de fortalesa, 
pels pecadors el port de salvament. 
 

Doneu consol a qui la pàtria enyora, 
sens veure mai els cims de Montserrat; 
en terra i mar oïu a qui us implora, 
torneu a Déu els cors que l'han deixat. 

 

Mística Font de l'aigua de la vida, 
rageu del Cel al cor de món país; 
dóns i virtuts deixeu-li per florida; 
feu-ne, si us plau, el vostre paradís. 
 

Ditxosos ulls, Maria, els que us vegen! 
ditxós el cor que s'obri a vostra llum! 
Roser del Cel, que els serafins voltegen, 
a ma oració doneu vostre perfum. 

 

Cedre gentil, del Líbano corona, 
Arbre d'encens, Palmera de Sion, 
el fruit sagrat que vostre amor ens dóna 
és Jesucrist, el Redemptor del món. 
 

Amb vostre nom comença nostra història 
i és Montserrat el nostre Sinaí: 
sien per tots l'escala de la glòria 
eixos penyals coberts de romaní. 

 

Rosa d'abril, Morena de la serra, de Montserrat estel: 
il·lumineu la catalana terra, guieu-nos cap al Cel. 



 




