
 

 

IV TROBADA DE LES  

DELEGACIONS  

DE LA CONFRARIA  

DE LA MARE DE DÉU  

DE MONTSERRAT  

 

 

  
  

   
             

            Amb la presència de les Delegacions d’  
     

Arenys de Munt, Sant Boi de Llobregat, Castellbisbal, 

Santa Coloma de Gramenet, Sant Esteve Sesrovires,  

Gavà, Granollers, Sant Josep de Badalona, Lleida, 

Santa Maria de Badalona, Masquefa, Monistrol de 

Montserrat, Sant Pere de Terrassa, El Prat de Llobregat, 

Reus, Santa Maria de Sants, Tiana, El Vendrell i 

Viladecans. 
 

 Amb la col·laboració musical de la  

 Capella de Música de la Seu - Manresa.       

           Directora: Mireia Subirana Pinto. 

 Organistes: Montserrat Lladó Pla i Glòria Ballús Casòliva. 

 

                       Basílica de Santa Maria de Montserrat   

    Dissabte, 7 de maig de 2022 



 



PROGRAMA DEL DIA 

 

BASÍLICA 

 

12.00 – Missa solemne a l’Altar Major  

    Presidida pel P. Joan M. Mayol  
               Director de la Confraria 
     

 

13.00 – Regina caeli i Virolai cantat pel Cor amb el Poble 

  

 

 

MIRADOR DELS APÒSTOLS 

 

14.00 – Dinar de germanor  

  Lliurament als nous confrares de la cèdula d’inscripció,                   

             insígnia i llantió de la Confraria 

 

15.30 – Conferència 

Sr. Manel Alonso Latorre, membre de Sant Egidi                                   

i feligrès de la Parròquia dels Sants Just i Pastor de Barcelona: 

“Sant Just: el Montserrat de Barcelona” 

 



PROGRAMA MUSICAL  
 

Missa de la Mare de Déu de Montserrat 
 

Antífona d’introducció: Déu vós salve Maria 

P. Ireneu Segarra                      Cor 

 

Ordinari de la Missa 

Adaptació del Llibre Vermell d’Oriol Martorell        Cor i Poble 
 

Al·leluia  

P. Gregori Estrada               Cor i Poble 
    

Ofertori: Ave Maria   

Jacques Arcadelt                              Cor 
 
 

Comunió:  El Senyor ha mirat la petitesa de la seva serventa...  

P. Gregori Estrada                    Cantora i Poble 

 
Beatam me dicent  
Joan Cort                               Cor 
 

Regina caeli           Cor i Poble 
 

Virolai            

Lletra: Mn. Cinto Verdaguer, música: Josep Rodoreda                  Cor i Poble 

 

 

 

 



Cant d’entrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebrant: 

En el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant. Amén 

Que la pau i l’amor de Jesús ressuscitat que omplí de goig i 
d’alegria la Mare del Senyor i els seus deixebles, siguin amb 
tots vosaltres.  
 



Acte penitencial 

 

Vós, que en redimir l’home ens heu donat Maria per Mare
 

 
 
Vós, que heu proclamat sortosos els qui guarden la Paraula  de Déu
 

 
 
  Vós, que exalceu els humils i ompliu de bens els pobres 

  

 
 
 
 
Glòria 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Col·lecta 
 

O 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. Amén. 



Lectura primera 
Tots, unànimement, assistien a les hores de pregària amb Maria, la 

mare de Jesús 

Lectura dels Fets dels Apòstols                                           1,12-14      

Després de veure com Jesús era endut al cel, els apòstols 
se'n tornaren a Jerusalem des de la muntanya de les 
Oliveres, que és vora mateix de Jerusalem, a la distància que 
era permès de recórrer durant el repòs del dissabte. 
Entraren a la ciutat i pujaren a la sala on s'allotjaven. Eren 
Pere, Joan, Jaume, Andreu, Felip, Tomàs, Bartomeu, Mateu, 
Jaume, fill d'Alfeu, Simó el Zelador, i Judes, fill de Jaume. 
Tots, unànimement, assistien sens falta a les hores de 
pregària, amb les dones, amb Maria, la mare de Jesús, i els 
parents d'ell. 

 

Salm responsorial  86,1-2.3-4.5.6-7 (R.: 1a) 

Adaptació de la melodia de “Imperayritz” del Llibre Vermell de Montserrat per 

Eduard Vila
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Lectura segona 

Déu ens elegí en Crist abans de crear el món 

Lectura de la carta de sant Pau als cristians d'Efes   1,3-6.11-12 

Beneït sigui el Déu i Pare de nostre Senyor Jesucrist, que ens 
ha beneït en Crist amb tota mena de benediccions espirituals 
dalt del cel; ens elegí en ell abans de crear el món, perquè 
fóssim sants, irreprensibles als seus ulls. Per amor ens 
destinà a ser fills seus per Jesucrist, segons la seva benèvola 
decisió, que dóna lloança a la grandesa dels favors que ens 
ha concedit en el seu Estimat. En ell hem rebut la nostra part 
en l'herència. Ens hi havia destinat el designi d'aquell qui tot 
ho duu a terme d'acord amb la decisió de la seva voluntat. 
Volia que fóssim lloança de la seva grandesa, nosaltres que 
des del principi tenim posada en Crist la nostra esperança. 
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Al·leluia                                                                                               

 
 
 
 
 
 
Vós sou la glòria de Jerusalem, 
 l'orgull d'Israel, l'honor del nostre poble.                            Jdt 15,10 
 

Evangeli 

Feliç tu que has cregut 

Lectura de l'evangeli segons sant Lluc                              1,39-56 

Per aquells dies, Maria se n'anà decididament a la muntanya, 
a la província de Judà, entrà a la casa de Zacaries i saludà 
Elisabet. Tan bon punt Elisabet va sentir la salutació de 
Maria, el nen saltà dins les seves entranyes i Elisabet, plena 
de l'Esperit Sant, cridà amb totes les seves forces: «Ets 
beneïda entre totes les dones i és beneït el fruit de les teves 
entranyes. Qui soc jo perquè la mare del meu Senyor vingui a 
visitar-me? Mira: tan bon punt he sentit la teva salutació, el 
nen ha saltat d'entusiasme dins les meves entranyes. Feliç tu 
que has cregut! Allò que el Senyor t'ha fet saber, es 
complirà». 

Maria digué: «La meva ànima magnifica el Senyor, el meu 
esperit celebra Déu que em salva». 
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Homilia 

La llegenda de la troballa de la imatge de la Mare de Déu a la 

muntanya de Montserrat explica molt bé el lligam d’aquesta 

Santa Imatge amb la fe i la història de Catalunya. El relat està 

posat al començament de la Catalunya nova de l’abat Oliba 

amb traces segons l’evangeli de sant Lluc. La imatge de 

Maria i l’infant, com Jesús a Betlem, és anunciada per uns 

àngels també en un context de llum i de cants celestials i 

trobada per uns pastors. La història ha fet, tal com canta el 

Llibre Vermell de Montserrat, que Reis, comtes, il·lustres 

senyores, mestresses i serventes, nenes petites, joves i 

ancianes, igual que les viudes pugessin aquesta muntanya 

unint així fe i país en el seu camí secular. El 1811, en la 

guerra del Francès, Montserrat quedà quasi reduït a ruïnes. 

Amb la comunitat dispersada i la imatge retinguda a 

Barcelona per la Junta de Govern, no fou fins al 1840 que es 

pogué començar a reconstruir el santuari. Mentrestant 

havien sobreviscut, amb moltes dificultats, la pregària 

d’algun monjo i d’alguns pocs devots que davant d’una 

imatge menuda de la Moreneta feien les seves pregàries i 

entonaven el cant de la Salve. La reconstrucció del santuari 

coincidí amb la reconstrucció moral del país, que sortia de 

guerres i inacabables revoltes, i tingué en Montserrat la 

icona del seu ideal. A la feina de la Junta de Restauració 

Artística encapçalada pel duc de Montpensier i Víctor 

Balaguer s’uniren els escriptors i els poetes, els fidels i els 
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clergues com ara el bisbe Urquinaona, Jacint Verdaguer, 

Sardà i Salvany, Collell, fins aconseguir que el papa Lleó XIII 

declarés la Mare de Déu de Montserrat Patrona de 

Catalunya. Amb això es recuperà la vitalitat del monestir, del 

santuari i de la confraria, però la reconstrucció material del 

santuari no arribar a completar-se fins passada la guerra civil. 

El 1899, Josep Torras i Bages, que havia estat ordenat de 

bisbe al nostre santuari, escrivia la popular Visita Espiritual a 

la Mare de Déu de Montserrat. Els anys que seguiren no 

foren gens fàcils ni per a la comunitat ni per als fidels que 

veieren diverses vegades perillar el santuari i la mateixa 

comunitat de monjos, que tingué en 23 dels seus germans la 

corona del martiri. 

Celebrant el 1944 el centenari de la reobertura del santuari i 

la reposició de la imatge de la Moreneta a la seva església, es 

llançà la proposta d’oferir a la Mare de Déu un nou tron de 

plata com aquell que els ducs de Cardona, al segle XVI, li 

havien regalat perquè ara, després del trasbals de la guerra 

civil, la imatge de la Moreneta, ja sense el vestits postissos 

de l’època barroca, tingués un lloc digne i fos més assequible 

a la pietat popular. 

L’evangeli de la Visitació que hem proclamat és el referent 

que es va prendre en les festes de l’Entronització. Tal com 

hem cantat al cant d’entrada fent com un paral·lel entre la 

visitació de Maria a la seva cosina Elisabet i la nova visitació 
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que suposà la troballa de la Santa Imatge a la muntanya de 

tots els catalanes: Els àngels ens diuen: “Avui la Verge Maria 

ha visitat la Muntanya Santa. Veniu amb veu exultant a 

saludar-la”. I nosaltres responem: “Beneïda sou vos entre 

totes les dones i beneit és el fruit del vostre sant ventre: 

Jesús”.  Cada pelegrinatge, de fet, és una visitació de Maria a 

la nostra realitat de pelegrins i de devots que s’encomanen a 

la seva mirada virginal i al seu cor de mare; en ella voldríem 

emmirallar la nostra caritat, a ella ens unim cada dia en la 

lloança del Magníficat, amb ella fem el camí de retorn a la 

nostra realitat quotidiana amb gran consol i amb noves 

forces. 

Les festes de l’entronització, de les quals ara celebrem el 75è 

aniversari, foren el 1947. Aquestes festes culminaren tot un 

treball de fons que es feu recorrent a peu, poble per poble, 

tots els racons de Catalunya, informant i sensibilitzant de la 

importància de les festes i establint petites delegacions del 

que s’anomenà la Comissió Abat Oliba. Fèlix Millet n’era el 

president, i Josep Benet, antic escolà, i el P. Adalbert 

Franquesa, rector del santuari, en foren els més grans 

impulsors. A la comissió hi havia tota classe de persones 

relacionades amb el món de la cultura i dels ideals d’aquell 

moment històric en el qual no existia encara ni rastre del que 

entenem avui per democràcia. 

Les festes volien ajudar a superar la divisió social a causa de 

les conseqüències de la guerra civil i, tal com es prega en la 
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Visita Espiritual de Torras i Bages, ajuntar tots amb un cor de 

germans. Per això, amb raó s’anomenà aquest tron, Tron de 

la Reconciliació.  

Aquestes festes volen ser un record, i suscitar una renovació 

espiritual en el nostre país. Un record que esdevé 

homenatge a tota una generació que feu de les festes de 

l’entronització de la imatge de la Mare de Déu un signe de 

renovació espiritual i un símbol de reconciliació social que 

uniren Montserrat i l’anhel de renaixença de la Catalunya 

que vivia en la penúria de la postguerra. 

Donem gràcies a Déu pel camí fet, i pel que segueixen obrint 

tants pelegrins que pugen a la santa muntanya i alhora 

porten de retorn als seus pobles allò que és i significa 

Montserrat: la pau de Déu, la germanor del Crist. 

Que aquest acte d’agraïment pels 75 anys de l’entronització 

sigui per a tots un acollir novament a casa nostra aquella que 

ens porta, en Jesús, la reconciliació i l’esperança, la joia i la 

pau, per a cada persona i per a tota societat que vulgui 

progressar pels camins de la germanor i de la pau. 
 

Pregàries 

Segurs de la intercessió de la Mare de Déu, preguem amb 

ella al Senyor per les necessitats de tots els homes. 
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Pel Papa Francesc, pels bisbes de les diòcesis catalanes, pel 

P. Abat i per tots els servidors de les comunitats cristianes 

Pels nostres governants, pels legisladors, pels cossos policials 

i militars que estan als servei de la seguretat i l’odre 

Pels espais de pregària i de reflexió on es treballa pels infants 

i pels joves 

Per Càritas Internacionals, pels moviments de Vida creixent, 

les Hospitalitats, pels grups de catequesis d’adults 

Pels que pateixen la guerra, la fam, la precarietat, la malaltia 

o l’exclusió 
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Pels confrares de Montserrat, pels oblats, pels pelegrins, 

l’Escolania i la comunitat de monjos. Per les monges de sant 

Benet, pels voluntaris  i pels hospitalers del nostre santuari 

Pels casals i llocs de culte arreu del món que estan sota 

l’advocació de la Moreneta 

Per tots els visitants de Montserrat 

Celebrant 

Que la intercessió de Santa Maria que acompanya la nostra 

pregària, Senyor, ens obtingui de vós més abundància de 

gràcies. Per Crist Senyor nostre. Amén.  

 

Sant 
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Anyell de Déu 
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Cant de Comunió 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postcomunió 

Senyor, 

    acabem de rebre el sosteniment 

    per a la nostra eterna salvació; 

    us demanem que la protecció de la Verge Maria 

    acompanyi sempre els qui, en la seva veneració, 

    hem celebrat aquesta eucaristia. 

 Per Crist Senyor nostre. 
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Oració dels 75 anys de l’Entronització 

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 
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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 què 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. 
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Benedicció 

 El Senyor sigui amb vosaltres. 

 R. I amb el vostre esperit 

 

 Que Déu Pare que va omplir de goig 

     santa Maria Verge i l'Església naixent 

     amb la resurrecció del seu Fill, 

     ompli també els vostres cors  

    de la joia de la vida nova. 

 R. Amén. 

 Que Jesucrist que va néixer d'una Verge tota santa, 

     i va ressuscitar d'un sepulcre intacte, 

     us guardi integra la fe del baptisme.  

 R. Amén.    

 Que l'Esperit Sant, 

     la vinguda del qual esperava confiadament 

     Maria amb els apòstols, 

     us faci recordar i entendre  

     el missatge joiós de l'Evangeli. 

R. Amén. 

  

Que us beneeixi Déu totpoderós, 

     Pare, + Fill  +  i Esperit Sant. 

 R. Amén. 
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