


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extracte de la crònica del l’Entronització de la Mare de Déu de 
Montserrat, escrita pel P. Adalbert Franquesa, Sagristà Major de la 

Basílica de Montserrat. 

 

El 27 d’abril de 1947, Catalunya es donà cita a Montserrat.  

De les més apartades contrades arribaven pelegrins a peu. N'hi 
havia que feia dos i tres dies que caminaven. De Lleida, Cervera, 
Vilanova i Geltrú, Moià, Vic, Manresa, arribaven nombrosíssims grups 
a peu. 

A les 9 de la nit, mentre s'encenia una gran foguera al cim de 
Sant Jeroni i amb reflectors s'il·luminaven certs indrets de la muntanya i 
el recinte del santuari, amb un bon repic de campanes, començaven les 
comarques les vetlles de Santa Maria. En aquell mateix moment 
s'encenien també a tots els cims de la nostra terra, fins en el Mont Major 
de Mallorca, grans fogueres; i les campanes de totes les parròquies del 
país tocaven a l'oració general de Catalunya. Totes les esglésies 
s'omplien per a resar el sant rosari i la Visita Espiritual, cantar la Salve i 
el Virolai: «il·lumineu la catalana terra» ...Tot el poble a l'uníson, fent 
un sol cor, una sola ànima i una sola oració. 

Per vetllar Santa Maria com els nostres avantpassats, es féu un 
horari, un programa detallat per a la vetlla de cada comarca, que no 
podia durar més de quinze minuts. 

Els grups se succeïen sense interrupció. Abans d'entrar cal 
esperar que surtin els anteriors, ja que cada grup ell tot sol omple la 
basílica. 



Vers les deu de la nit s'interrompen les vetlles i la comunitat 
canta les matines de la Mare de Déu. A tres quarts de dues de la 
matinada arriba, presidida pel seu bisbe, la peregrinació de Barcelona. 
Poc després de les dues el bisbe de Girona celebrà de pontifical, que 
cantà tot el poble present que omplia l'església de gom a gom. Les 
«scholæ cantorum»  feien el petit cor. A les 6 de la matinada arribaven 
els pelegrins de Solsona i comarca que, presidits també pel seu bisbe, 
havien pujat a peu la santa muntanya. Les vetlles continuaren fins a les 
8 del matí i es pot ben afirmar que hi passaren en bona representació 
totes les comarques i pobles de la nostra terra. A fi que tots poguessin 
fer la vetlla, l'acte era curt, i consistia en el cant del Virolai a l'entrada, 
rés de la Visita Espiritual i unes breus paraules del director del grup. 

A les 8 del matí finiren les vetlles amb la missa pontifical que 
celebrà el bisbe de Barcelona. 

Acabada la celebració de la missa i un cop el Llegat pontifici 
hagué impartit  la benedicció papal, després del seu llarg discurs, el 
secretari general de la Comissió recità amb tot el poble la Visita 
Espiritual del Dr. Torras i Bages. Foren uns instants particularment 
devots: era l'oració de Catalunya de la qual havia fet tanta propaganda 
la Comissió Abat Oliba en la seva campanya: era com l'ofrena espiritual 
del tron. 

Així que la imatge sortí de l'altar s'aviaren des del terrat de les 
cel·les de Nostra Senyora uns 2.500 coloms, les campanes tornaren a 
repicar, la banda tocava la seva marxa, i més que la voladissa dels 
coloms impressionava la dels mocadors, fins per enmig de les alzines de 
la muntanya. Així que el Llegat Pontifici, ajudat pel P. Abat i pels 
monjos, col·locà la sagrada imatge en el nou tron, que llavors 
s'il·luminà amb potents reflectors, tot el temple, totes les places i la 
muntanya sencera, que a través dels altaveus seguien la cerimònia, 
esclataren en una ovació espontània mai no sentida. L'emoció omplia 
tots els cors i les llàgrimes tots els ulls.: aquest aplaudiment era un ressò 
potent d'aquell del segle passat, en coronar la Verge: una mateixa Mare, 
un mateix poble, un mateix amor ! Així que fou possible, s'entonà el 
Regina cæli, mentre el bisbe de Barcelona des del presbiteri encensava 
la imatge. Després al temple, a les places i a tots els indrets de la 
muntanya esclatà el Virolai més desbordant que s'hagi sentit en aquestes 
altituds. 



CELEBRACIÓ DE L’EUCARISTIA 
 

Presidida pel P. Abat Josep M. Soler 
 

Cant d’entrada                 Is 61,10 

 
  

Salutació 
En el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant. Amén. 
El Senyor sigui amb vosaltres.    R. I amb el vostre esperit. 
Germans: 
Celebrem avui la Solemnitat de la Puríssima Concepció de la 
Benaurada Verge Maria. 
Commemorarem també avui els 75 anys de la festa d’entronització de la 
Mare de Déu de Montserrat. I per aquest motiu també aquí, en la nostra 
Catedral de Girona, entronitzarem solemnement aquesta imatge de la 
Moreneta. 
Que santa Maria, patrona d’aquesta Catedral, venerada sota tantes 
advocacions, i que avui glorifiquem sobretot com a Puríssima Verge 
Immaculada, ens obtingui del seu Fill, Nostre Senyor Jesucrist, la gràcia 
de romandre sempre amb puresa, lluny del pecat. 
 

Es guarda una mica de silenci. Després tots junts fan la confessió: 
  

Jo confesso a Déu totpoderós  
i a vosaltres germans, 
que he pecat, (es colpegen el pit en dir:)  
per culpa meva, 

 de pensament, paraula, obra i omissió. 
Per això, demano a la Verge Maria, Mare de Déu, 
 als àngels i als sants, i a vosaltres, germans, 
 que pregueu per mi a Déu, nostre Senyor. 
   

Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres,  
ens perdoni els pecats i ens dugui a la vida eterna. 

R/. Amén. 







LITÚRGIA DE LA PARAULA  
  

Lectura primera: Gènesi 3,9-15.20 
Farà que siguin enemics el teu llinatge i el de la dona. 

  

Salm Responsorial: Salm 97 

 
  

Lectura segona: Efesis 1,3-6.11-12 
Déu ens elegí en Crist abans de crear el món. 

  
Al·leluia: 

 
Déu vos guard, Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vós, sou beneïda 

entre totes les dones.   
 

EVANGELI: Lc 1,26-38 
Déu te guard, plena de gràcia, el Senyor és amb tu. 

 
HOMILIA 
 
ORACIÓ DELS FIDELS 
Avui que venerem especialment la Mare de Déu, invoquem per a tota la 
humanitat la plenitud de la gràcia. 
 

R/ Escolteu-nos, Senyor. 
  

 Pel papa Francesc, pels altres bisbes, pels preveres i els diaques i 
per tots els fidels cristians, perquè com la Mare de Déu sapiguem 
esperar amb joia i confiança l'arribada del Fill de Déu. Preguem. 
 Per la nostra diòcesi de Girona, que ben aviat puguem acollir un 
pastor bo, que regeixi la nostra Església segons el cor de Déu. Preguem. 



 Pels qui governen les nacions, perquè amb bona entesa busquin la 
pau i procurin el benestar dels més necessitats del nostre món. Preguem. 
 Pels matrimonis i per les famílies cristianes, perquè ensenyin als 
seus fills a viure amb responsabilitat i senzillesa. Preguem. 
 Per tots els malalts i per tots els qui sofreixen, perquè experimentin 
la protecció de santa Maria, salut dels malalts i consoladora dels 
afligits. Preguem.  
 Pels nostres germans difunts, molt especialment pels devots de santa 
Maria de Montserrat, perquè a tots els sigui llum i guia cap al cel. 
Preguem. 
 Per tots nosaltres, perquè sapiguem ser dòcils, com Maria, a complir 
sempre la voluntat de Déu. Preguem. 
Oh Déu,  
 acolliu benvolent les pregàries de l’Església  
 i concediu, als qui venerem la Mare del vostre Fill,  
 d'obtenir el fruit benaurat de la vostra salvació. 
Per Crist Senyor nostre.   R. Amén.  
 
 
LITÚRGIA DE L'EUCARISTIA 
  

  
 



  
Antífona de comunió 

Oh Maria, s'han dit de vós coses glorioses, perquè de vós ha nascut el 
sol de justícia, Crist, Déu nostre. 
  

 
Postcomunió 
Senyor, Déu nostre,  
que els misteris que hem rebut  
reparin en nosaltres la ferida d'aquella culpa  
de la qual heu preservat per un privilegi únic,  
la Verge Maria en la seva Concepció immaculada. 
Per Crist Senyor nostre. 
R. Amén. 
 
 

 
 
Després de la postcomunió hi ha el parlament del Rector del Santuari de Montserrat 
 



Visita espiritual de la Mare de Montserrat  
del bisbe Josep Torras i Bages 

 

I Verge Prodigiosa, tron pudíssim on reposà l’eterna Saviesa quan 
vingué al món a ensenyar el camí de salvació, aconseguiu per als 
vostres catalans aquella fe que enfonsa les muntanyes, omple les valls i 
fa planer el camí de la vida. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II Mare castíssima, mirall de puresa, flor de les verges, que portareu al 
món el bàlsam de incorrupció, Jesús fill Déu, obteniu-nos l’honestedat 
dels costums públics. 
 

III Profetessa admirable, que beneíreu i lloàreu l’Etern més que no pas 
totes les jerarquies angèliques plegades, feu que sigui desterrat d’aquest 
poble vostre l’esperit de maledicció i de blasfèmia. 
 

IV Rosa de caritat, foc que sense consumir escalfa, traieu de Catalunya 
l’esperit de discòrdia, i ajunteu tots els seus fills amb cor de germans. 
 

V Santa engendradora de l’Etern, filla del vostre fill, feu que mai no es 
desfaci aquest poble català que Vós espiritualment engendrareu. 
 

VI Verge poderosa, més forta que un exèrcit en ordre de batalla, des del 
vostre alt castell de Montserrat, defenseu d’enemics espirituals i 
temporals tota la terra catalana que teniu encomanada. 
 

VII Senyora de Montserrat, que teniu la vostra santa muntanya voltada 
d’oliveres, signe de pau, aconseguiu per als pobles de Catalunya una 
pau cristiana i perpètua. 
 
 



BENEDICCIÓ SOLEMNE  
 

El Senyor sigui amb vosaltres 
R/ I amb el vostre esperit. 
 

Inclineu-vos per rebre la benedicció. 
 

Que us beneeixi Déu que pel seu Fill, 
nascut de la Verge Maria, 
va redimir misericordiosament el llinatge humà. 
R/ Amén. 
 

Que experimenteu sempre i en  tot lloc 
la protecció d’aquella que ens va portar l’Autor de la vida. 
R/ Amén. 
 

Que els qui avui us heu reunit devotament 
per celebrar aquesta solemnitat 
obtingueu el goig espiritual i el premi etern. 
R/ Amén. 
 

I que la benedicció de Déu totpoderós 
Pare, Fill i  Esperit Sant 
davalli sobre vosaltres i us acompanyi sempre 
R/ Amén. 
 
Processó amb la Imatge vers la capella 

 

Virolai 
 

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

Amb serra d’or els angelets serraren 
eixos turons per fer-vos un palau. 
Reina del Cel que els Serafins baixaren, 
deu-nos abric dins vostre mantell blau. 
 

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 mon país; 
dons 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. 
 
 

Entronització de la santa imatge 
 

 
 
 
 
 
 



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 
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. 
 

Paraules finals del P. Abat. 
 
Cant: Salve Regina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


