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El Davantal
MONTSERRAT ARA

La pandèmia del corona-
virus ha obligat la nostra 
Confraria a suspendre per 
enguany la que havia de 
ser la LXXIII Romeria a 
Montserrat, prevista del 7 
al 14 de juliol i la Jornada 
de la Confraria de Lleida 
a Montserrat, prevista pel 
diumenge 12 de juliol.

Tot i això, i d’acord també 
a l’evolució de l’estat 
d’alarma en els propers 
mesos, la Confraria 
estudiarà la possibilitat 
de poder organitzar a 
la Tardor, una Romeria 
a Montserrat de menys 
duració (un cap de 
setmana), per a que els 
confrares i romers que 
ja tenien previst pujar 
a Montserrat puguin 
finalment fer-ho. Us 
mantindrem informats!.

LA CONFRARIA SUSPÈN 
LA LXXII ROMERIA A 

MONTSERRAT
QUE PODRIA FER-SE

A LA TARDOR

Estimats confrares. 
Hem viscut molt confinats 
i impedits per celebrar com 
voldríem la festa de la nostra 
Patrona, el  27 d’abril.
Però se’ns va obrir una petita 
escletxa i una desena  de 
persones, majoritàriament 
membres de la junta de la 
Confraria, vam celebrar la 
Missa de la Mare de Déu de 
Montserrat al seu altar a la 
nostra Catedral de Lleida. En 
vam tenir consol. 
Per això és bo de recordar 
les ¨meravelles de Déu” 
proclamades en la Paraula 
aquell dia:

La primera,  dels Fets dels 
Apòstols (1, 12-14), ens 
presenta Maria amb els 
parents de Jesús pregant 
mentre esperen l’Esperit 
Sant.
Heus aquí una primera pista 
per la nostra Confraria: 
pregar amb la Mare de Déu 
com a parents que som de 
Jesús bo i esperant amb fe 
una poderosa renovació de 
la vida, dels nostres  cors i de 
l’Església sencera.
Nosaltres, que des del 
Baptisme som de veritat els 
germans de Jesús i els seus 
amics.

El Consiliari i concelebrants als peus de la Moreneta, el passat, 27 d’abril

El cant de la carta als efesis 
(Ef 1, 3 i següents) ens  repta 
a acollir l’Evangeli de la 
Gràcia. Sense aquesta fe 
i aquest coneixement la 
vida cristiana és lànguida. 
Pot semblar com un 
cert judaisme amb ritus 
cristians.

L’evangeli de la festa (Lc, 
1, 39-47) ens mou a ser 
portadors del Senyor Jesús. 
A rebre primer el Crist en 
el nostre cor per la fe. I així 
portar-lo arreu. Comunicar 
el Senyor amb un cor ple de 
l’Esperit Sant, amb dolcesa i 
audàcia.  Que aquesta és la 
missió de l’Església i també 
la nostra com a Confraria 
de la Mare de Déu de 
Montserrat, aquí i ara.

Amb la nostra gent i la 
nostra història com diu el 
Virolai “ amb Vostre nom 
comença nostra història...”

Mn. Josep M. Escorihuela
Consiliari

Les relíquies de Santa Bernardet (25/11/2019) Rosari Hospitalitat de Lourdes (15/2/2020) Via Crucis del dimecres de Cendra.(26/2/2020)



LA CONFRARIA DE LLEIDA A LA XX TROBADA DE 
RESPONSABLES DE ROMERIES A MONTSERRAT

El president de la Confradia amb el consiliari i l’Amadeu Bonet amb la seva esposa.

El 27 de gener es va celebrar la reunió 
anual dels responsables de romeries 
a Montserrat, a la qual com sempre, 
la nostra confraria va assistir.

En aquesta ocasió teníem la doble 
sensació: de tristesa, pel record de 
Mn. Xavier Batiste, que ens havia 
acompanyat durant molts anys 
com a consiliari de la Confraria. Per 
altra, l’alegria que ens produeix la 
companyia del nou consiliari Mn. 
Josep M. Escorihuela.

En arribar a Montserrat vam assistir 
a la Missa conventual. Durant 
l’homilia, el pare Joan M. Mayol va 
comentar l’evangeli del dia (Mc 3, 
22-30), on va destacar que Déu dóna 
absoluta llibertat a l’ésser humà, fins 
el punt que se li permet no reconèixer 
el Senyor i posar-se d’esquena a 
la seva salvació. Els cristians hem 
de demanar que se’ns deslliuri del 

maligne. Els preceptes humans 
no han d’enfosquir el precepte de 
l’amor. 

A continuació, en la reunió presidida 
pel pare abat Josep M. Soler, va 
destacar la coincidència de la trobada 
amb la festivitat de sant Enric d’Ossó, 
fundador de la Companyia de Santa 
Teresa (Teresianes), remarcant la 
seva gran devoció a la Mare de Déu 
de Montserrat.

El primer a subratllar fou el lema 
pastoral de l’any 2020: “Sou feliç, 
Verge Maria”, extret de l’antífona 
del mateix nom. “Vos que heu 
acollit la Paraula que és llum pel 
món”. La paraula feliç, és la paraula 
que precedeix cada una de les 
Benaurances de Jesús.

Aprofitant la primera participació a 
l’acte de Mn. Josep M. Escorihuela, el 

pare abat li va entregar la cèdula, el llantió 
i la medalla que l’acrediten com a confrare.

A continuació el director de la Confraria el 
P. Mayol, va fer la presentació del tema i 
donà la paraula al germà Gabriel, autor de 
la proposta, que començà amb la pregunta: 
Som feliços per haver cregut? Ens ho 
preguntem? No es tracta de resar molt 
i fer molt, sinó donar qualitat a la nostra 
vida de creients i viure la felicitat de forma 
transparent, perquè els altres se n’adonin. 
La manifestació de felicitat dels creients 
ha de ser la primera forma de predicació 
de l’Evangeli (Fets dels apòstols). Hem de 
ser conscients de la felicitat de viure com a 
cristians.

Tanmateix el P. Mayol va fer esment dels 
diversos fulletons on se’ns proposa el tema  
pastoral  en cada activitat, que normalment 
realitzem durant la Romeria: la Vetlla, 
el Via Crucis, la pregaria de comiat, etc. 
També va mostrar-nos les diferents visites 
comentades que se’ns ofereix en la nostra 
estada a Montserrat.

Després d’un dinar compartit amb tots els 
assistents a la trobada, ens vam aplegar al 
Museu de Montserrat on se’ns va presentat 
la ruta literària: “Montserrat dit pels 
poetes”, mostrant-nos de forma pràctica la 
nova proposta del Monestir, de la qual tots 
i totes en vam sortir entusiasmats.

Ja amb la joia d’haver assistit a la trobada 
a Montserrat, emprenem el camí de retorn 
una mica més feliços per haver cregut.

Josep Estruch Bascompte

President Confradia

Confraria de la Mare de Déu de Montserrat d’Aitona
L’augment del número de Confraries 
de la Mare de Déu de Montserrat, és 
un fet que es fa pal·lès en l’increment 
constant de confrares durant els 
darrers anys i que ara també podem 
constatar a la nostra diòcesi, amb la 
creació de la Confraria de la Mare de 
Déu de Montserrat d’Aitona.

En el decurs del mes de gener, la 
presidenta de la Confraria d’Aitona, 
Imma Benages, va fer lliurament del 
seus estatuts al Secretari Canceller 
del bisbat de Lleida, Joan Lluís 
Salinas, per tal de rebre l’aprovació 

del bisbe Salvador Giménez i poder 
així realitzar els tràmits pertinents 
per constituir-se en Confraria.

És una benedicció per a tots nosaltres 
poder comptar al nostre bisbat amb 
una nova Confraria dedicada a la 
Moreneta. Som molts els devots de 
la Verge Bruna a Catalunya i a tot el 
món que mantenim la vinculació al 
Santuari.

Moltes felicitats i que per molts anys 
puguem agermanar-nos en la difusió 
del missatge montserratí. 

La Mare de Déu de Montserrat d’Aitona



L’ACADÈMIA MARIANA ACULL L’ASSEMBLEA DE LA 
CONFRARIA DE LA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT  

Torres de Segre dedica un carrer a Mn. Xavier Batiste

La Confraria de la Mare de Déu de 
Montserrat celebrà el matí del dissabte 
7 de març a les instal·lacions de 
l’Acadèmia Marina, la seva assemblea 
general. Presidí el nostre bisbe 
Salvador, acompanyat pel president 
de la Confraria Josep Estruch i el nou 
consiliari Josep Mª Escorihuela.

L’Assemblea començà amb una salutació 
del president, per passar tot seguit a una 
intervenció del director de l’Acadèmia 
Mariana el Dr. Joan Viñas, que oferí als 
confrares un reflexió a l’entorn del lema 
pastoral de Montserrat per aquest any 
2020: “Sou feliç, Verge Maria”.

El Dr. Viñas inicià la seva intervenció 
dient que li havia agradat molt el lema 
pastoral triat per Montserrat: “De Maria 
se’n parla molt però majoritàriament dels 
seus sofriments, patiments i dolors, però 
poc de la seva alegria i crec que és un encert 
poder emmirallar-nos en l’alegria i felicitat 
de la Mare de Déu”. Viñas, va fer un repàs 
per les pàgines de l’Evangeli on Maria 
n’és protagonista, iniciant-ho amb el 
passatge evangèlic de l’anunci de l`àngel 
quan aquest li diu “alegrat Maria!!!”: 
“El seu sí i el fiat, van fer possible portar a 
Déu i que aquest s’encarnés fent-se home. I 
amb el Magníficat quedà clar que Maria era 
una dona feliç, perquè va posar tota la seva 
confiança en el Senyor”, digué.

El director de l’Acadèmia va fer especial 
menció al protagonisme de Maria en 
el Naixement del seu Fill i com ella va 
viure aquell moment amb felicitat i joia, 
tot i el patiment: “Les dones, també Maria, 
estan sempre disposades a patir per bé dels 
seus fills”. Viñes seguí Maria per les 
pàgines de l’Evangeli acompanyant al 
seu fill Jesús en la seva passió i mort, en 
el seu patiment. Però també en la seva 
immensa alegria davant el Ressuscitat 
i en la felicitat de la Pentecosta, quan 
quedà unida amb el seu Fill Jesús, Déu, 
mitjançant l’Esperit Sant: “El cristians 
hauríem d’aprendre de la felicitat i alegria 
de Maria, gaudint-la i exercint-la”, va 
concloure el Dr. Joan Viñas.

En el decurs de l’Assemblea i per 
unanimitat, els confrares van aprovar el 
balanç econòmic de 2019 i el pressupost 
de la Confraria per l’any 2020. Tanmateix 
el president va presentar el programa 
d’activitats, entre les quals destacava la 
celebració de la festa de la Patrona de 
Catalunya, la Romeria a Montserrat i la 
celebració d’un acte d’homenatge a qui 
fou durant molts anys consiliari de la 
Confraria  Mn. Xavier Batiste.

RESTAURACIÓ DEL RETAULE
 L’Assemblea va prendre l’acord 
d’iniciar una campanya per tal de 
recollir aportacions i poder així fer 
efectiva la restauració del retaule 

i cambril de la Mare de Déu de 
Montserrat, inaugurat l’any 1955 i que 
degut al pas dels anys presenta diverses 
afectacions que requereixen una urgent 
intervenció. Projectat per l’arquitecte 
Lluís Domènech, va ser realitzat per 
Ramon Borràs i està considerat el retaule 
més ben acabat de la Catedral de Lleida 

RECORDANÇA DE MN. X. BATISTE
El bisbe Salvador va cloure l’Assemblea 
agraïnt a la Junta de la Confraria el seu 
esforç i treball. Tingué també paraules 
de reconeixement i record per Mn. 
Xavier Batiste, consiliari de la confraria 
que va morir l’11 de setembre de 2019 i 
presentà al nou consiliari Mn. Josep Mª 
Escorihuela, al qual desitjà encert en el 
guiatge espiritual de la Confraria.

Finalitzà la seves paraules tot fent 
referència a l’incipient crisi sanitària del 
Coronavirus i en aquest sentit digué: 
“Davant aquest circumstàncies que ens 
toca viure, cal tenir present més que mai 
que la nostra vida està sempre en mans de 
Déu, alhora que demanem la intercessió 
de la Mare de Déu pels afectats, els seus 
familiars, la pregària pels qui han mort i 
perquè sapiguem afrontar la vida sense por 
i tractant de fer el bé a tots”. 

Jordi Curcó

El poble de Torres de Segre va 
inaugurar el 8 de desembre de 2019, 
un carrer en homenatge i record a qui 
va ser el seu rector de l’any 1983 al 
2016, Mn. Xavier Batiste.

La inauguració de la placa amb el nom 
del nou carrer, va tenir lloc després de 
la Missa del dia de la Immaculada 
Concepció i dins dels actes de la Festa 
Major en honor de Santa Bàrbara.

Així, es donava compliment a 
l’acord de l’ajuntament fet públic 
en l’homenatge que el poble tributà 
a Mn. Batiste el 27 d’octubre de 
2019. En aquest acte el primer tinent 
d’alcalde Joan Huguet, va manifestar 

el desig de l’ajuntament de dedicar 
un carrer al seu rector per recordar-
lo en el temps d’una manera més 
visible: “Mn. Xavier ha estat un exemple 
de persona, de dedicació, d’entrega, de 
bondat i energia i ha deixat empremta allí 
on ha estat”.

La Confraria es va fer present en 
aquest acte en homenatge al rector de 
Torres i a qui va ser també el nostre 
estimat i recordat consiliari.

El bisbe Salvador va presidir l’Assemblea a l’Acadèmia Mariana Un bon nombre de confrares, va assistir a l’assemblea de la Confradia



La Confraria de la Mare de Déu de 
Montserrat de Lleida va celebrar el 27 
d’abril la festa de la Patrona de Catalunya, 
però amb un caire diferent a altres 
anys i sense l’acostumada participació 
multitudinària del  lleidatans.
Si bé la Confraria i davant l’estat d’alarma 
sanitària i l’obligat confinament de 
la ciutadania, havia suspès els actes 
programats en honor a la Patrona i 
traslladà la seva celebració al 8 de 
setembre, no va resignar-se del tot. Així, a 
les 11 del matí celebrà una Eucaristia des 
del confinament a l’altar de la Patrona a la 
Catedral, presidida pel consiliari Mn. Josep 
M. Escorihuela i concelebrada pel degà del 
capítol, Mn. Gerard Soler i el rector de la 
Catedral, Mn. Vicenç Alfonso.
L’assistència fou reduïda, amb solament 
deu persones i gairebé totes elles 
components de la junta directiva de la 

Confraria, que assistiren a la celebració 
amb mascaretes i respectant la distancia 
recomanada. Tot i aquesta mínima 
participació, les noves tecnologies molt 
actives en els dies de confinament, van fer 
el miracle que des dels seus domicilis unes 
300 persones van poder seguir la Missa 
en directe, mitjançant la retransmissió per 
Facebook. Tanmateix Youtube ofereix un 
resum de la celebració, mercès a la gravació 
realitzada per JaumedeLleida. 
Mn. Escorihuela en l’homilia, va referir-
se a l’emoció que sentia en celebrar la 
seva primera Missa com a consiliari en 
la festa de la Patrona i en les actuals 
circumstàncies. Alhora també, per haver-
se revestit amb la casulla de la Confraria: 
“Que abans van portar Mn. Ramon Espasa, 
Mn. Mario Rodrigo i Mn. Xavier Batiste. Que 
em passi a mi la força espiritual que ells van  
tenir per acompanyar la valenta Confraria de la 
Mare de Déu de Montserrat de Lleida i segons 
diuen a Montserrat, la millor de totes”.
LA VOCACIÓ DE LA CONFRARIA
A la llum de la Paraula de Déu, convidà a 
pregar amb fidelitat i confiança a Maria: 
“La nostra vocació és estar al costat de la Mare 
de Déu, pregant. I la vocació de la Confraria 
és la de ser com Maria portadors de l’amor 
de Crist i portar Jesús als qui tenim al costat, 
amb la nostra vida i també amb la paraula 
explicita”.  Per cloure, qualificà com un 
consol haver pogut celebrar l’Eucaristia als 
peus de La Moreneta en el dia de la seva 
festa: “...i pel retrobament físic a l’entorn de la 
taula convocats per Maria”.
En la pregària dels fidels no faltà el record 
pels malalts de coronavirus i pels qui han 
mort, entre ells un membre de la Confraria. 
També es pregà pels sanitaris, les forces 
de seguretat i per tots els col·lectius que 
treballen al servei dels ciutadans per a fer 
front a la pandèmia. Es pregà finalment 
pels qui tenen en aquests moments 
responsabilitats polítiques: “...per a que 
sàpiguen prendre les decisions correctes en 

benefici del bé comú”.
La celebració va cloure amb el cant 
pasqual del Regina Coeli i com es tradició 
en aquesta jornada es va cantar el Virolai, 
alhora que els concelebrants i els pocs fidels 
anaven pujant  al cambril de la Moreneta 
per a venerar-la. Això sí, sense besar ni 
tocar la seva imatge, solament amb una 
lleu inclinació de cap.
BONA RESPOSTA A LA CRIDA 
“LLEIDA CANTA EL VIROLAI”
Ja a la tarda i després dels habituals  
aplaudiments d’agraïment a tots aquells 
que lluiten per vèncer el Coronavirus 
i responent a la crida que havia fet la 
nostra Confraria als lleidatans sota el lema 
“Lleida canta el Virolai”, molts ciutadans 
van cantar, interpretar amb instruments 
musicals o reproduir l’himne a la Patrona 
de Catalunya des dels balcons i finestres. 
Molt ressò va tenir però el Virolai que des 
del balcó del seu domicili al carrer Bisbe 
Ruano, va interpretar la nostra confrare 

Montserrat Virgili, acompanyada al piano 
per la també confrare i secretaria de la  
Junta de la Confraria Gemma Naranjo.  En 
aquell dia el programa Noticies Vespre de 
TV3 va tancar amb unes imatges d’aquesta 
interpretació, conjuntament amb un petit 
reportatge dedicat a Montserrat. Alhora, la 
premsa local va donar nodrida informació, 
tant pel que fa a la Missa celebrada a l’altar 
de la Moreneta a la Catedral, com del cant 
del Virolai des dels balcons de Lleida. J.C.

MISSA DE LA FESTA DE LA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT 
A LA CATEDRAL DES DEL CONFINAMENT 

Feu-vos membre de la Confraria de la Mare de Déu de Montserrat de Lleida
Truqueu al telèfon 973 270 338 - confrariamontserrat2704lleida@gmail.com

Castelldans va celebrar el passat 27 d’abril 
la festa de la Mare de Déu de Montserrat 
d’una manera ben diferent. Per causa del 
confinament els veïns no van poder participar 
en el romiatge fins a l’ermita que s’ha celebrat 
ininterrompudament els últims 65 anys. 
Perquè els veïns puguessin gaudir igualment 
de la festa i tot i la pluja, van traslladar “la 
Moreneta” a la plaça Catalunya, al cor del 
poble, on van col·locar-la envoltada de flors. 

A les 12 del migdia un repic de campanes 
va anunciar l’arribada de la imatge de la 
Mare de Déu i a continuació el rector  Mn. 
Lucas va pronunciar una pregària des de la 
megafonia municipal, per donar pas després a 
la benedicció del poble. Va cloure l’acte el cant 
del Virolai per part dels veïns des dels balcons, 
tot confiant que la patrona de Catalunya 
protegeixi el poble de Castelldans en aquests 
moments tant difícils.

Castelldans porta la seva “Moreneta” a la plaça del poble

El Consiliari presidí l’Eucaristía de la Festa.

Montserrat Virgili canta el Vilorai al balcó


