
És una alegria per a mi, com a bisbe, 
dirigir unes paraules a tots els membres 
de la Confradia de la Mare de Déu de 
Montserrat perquè compartim un mateix 
llenguatge, uns sentiments semblants, 
una mateixa pertinença confrare i una 
equivalent devoció per la Mare de Déu.

Posseïm un substrat comú d’elements 
vitals, íntims i exteriors, que configuren 
la nostra personalitat creient. És molt 
fàcil fer brollar l’empatia en aquestes 
circumstàncies. És cert que això 
també conté un perill: el tancament en 
nosaltres mateixos, el parlar només amb 
els que pensen i senten com nosaltres i 
podem oblidar donar raó de la nostra 
fe, mostrar el coratge del nostre 
testimoniatge, parlar amb autenticitat 
de l’Evangeli als qui no creuen o als qui 
s’han cansat de seguir les orientacions 
de la nostra Església.

Hem de saber combinar les dues 
actituds. Alegrar-nos de veure tanta 
gent amb una gran devoció a la 
Moreneta de Montserrat i, al mateix 
temps, fomentar en altres persones la 

trobada amb Jesús per mitjà de la seva 
Mare. És un repte i és un obligació de 
tot batejat. Confio que mai no defallireu 
en aquesta línia d’actuació que segur 
que omple gran part de la vostra vida 
cristiana.

En aquest sentit, i parlant en nom de tots, 
estem satisfets dels actes organitzats 
al llarg de l’any per part de la nostra 
Confraria. Les celebracions litúrgiques 
a la nostra ciutat, l’Assemblea anual, la 
cura del nostre altar a la Catedral, les 
visites al Santuari, aquesta publicació, 
la preocupació constant de la nostra 
Junta Directiva perquè tot estigui 
ben preparat i engrescador per a la 
gran majoria. Ens agrada molt haver 
encertat. Els agraeixo el seu esforç i 
la seva participació. Sobretot pensant 
en la propera festa de setembre, on 
explicarem la nova modulació de 
pertinença a la Confraria i el significat 
del document que ho certifica. 

A part de complir amb la finalitat 
fonamental de la nostra Confraria, 
voldria afegir-vos una nova tasca 

que complementa i sintonitza amb 
l’objectiu diocesà per aquest any: 
la formació personal en la saviesa 
cristiana. Voldria que tots vosaltres 
aprenguéssiu més coses de la Paraula 
de Déu, que escoltessiu els experts en 
l’ensenyança de l’Església, que algú 
us ofereixi coneixements de moral, 
d’història, de cultura cristiana. Crec 
que a la nostra diòcesi tenim moltes 
possibilitats d’organitzar sessions per a 
totes les edats i per a qualsevol nivell 
cultural. Creeu un ambient adequat al 
sí de la nostra Confraria perquè això 
sigui una realitat.

Avui, més que mai, necessitem cristians 
devots de la Mare de Déu, però també 
cristians ben preparats per explicar el 
sentit de la seva fe i el servei del seu 
compromís. Si assolim aquest objectiu, 
la nostra tasca pastoral i comunitària 
guanyarà en qualitat i en dedicació.

Que la Mare de Déu de Montserrat 
ompli de béns els vostres cors i les 
vostres famílies.

El vostre bisbe
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Davantal A tots els confrares de Montserrat

Bona part del grup de romers, en la tradicional fotografia de família amb el bisbe Salvador, el P. Abad Josep M. Soler, el president i junta de la Confradia.

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



De nou hem passat una setmana de Romeria a Montserrat, compartint amb tots 
els romers devots de la Mare de Déu uns dies d’espiritualitat, de cultura i també 
de gaudi, en els quals ha dominat la feliç convivència.

No cal ser un gran expert per veure que des del punt de vista del gaudi, la 
muntanya de Montserrat ofereix uns al·licients naturals que desborden la 
nostra imaginació. El seu paratge natural, amb infinitat de rutes i excursions 
cobreixen les expectatives dels més exigents. El camí de Sant Miquel, la pujada 
a Sant Joan, el camí dels Degotalls, la ruta a la Santa Cova entre altres, crec 
que són sobradament conegudes de tots els romers. La presència del misteri es 
palpa en cada racó de la muntanya. En un món ple de brogit, el silenci és un 
dels grans atractius.

La vessant cultural de Montserrat és innegable. El seu museu, la basílica, 
la història, la música, l’art, la tradició, inclús la llegenda, ens mostren la 
component cultural com a un gran complement de l’estada a Montserrat. A 
més, en la Romeria d’enguany, hem  pogut gaudir de dos actes extraordinaris: 

Un d’ells va ser el concert de cant coral que el divendres 13 de juliol va tenir 
lloc a la plaça del Monestir, en un dels actes del 42è Congrés de nens cantaires 
que va reunir uns 3.500 nens i joves de 14 nacionalitats de tot el món. Els Pueri 
Cantores, amb el lema “Vos estis lux mundi”: Vosaltres sou la llum del món, es 
van aplegar per interpretar cançons religioses per la pau, plenes d’harmonia i 
d’una alegria que ens van encomanar. 

L’altre acte destacat, va ser l’actuació dels joves cantors de la Catedral de 
Salzburg, que el diumenge 15 de juliol van actuar a la Basílica del Monestir en 
el 39è Festival de Cant Coral de la Catalunya Centre. Un eclèctic programa de 
música religiosa i cançons tradicionals de diversos països, interpretats amb una 
gran qualitat musical, aconseguint la complicitat del públic assistent. Tardarem 
molt de temps a treure’ns del pensament aquest extraordinari concert.

Però, el propòsit de tots els romers en la nostra estada a Montserrat, és 
especialment la vessant espiritual. En el dia a dia, les presses, l’estrès, el desig 
de resultats (i si són immediats, millor) ens poden llevar la tranquil·litat, ens 
roben la pau. Montserrat és un lloc on podem recobrar l’apaivagament i el 
repòs.

En la nostra estada al Monestir, hem pogut delectar-nos amb el silenci, la 
meditació i la pregària personal i en ocasions juntament amb els monjos: Des 
de bon matí amb la celebració de laudes fins a l’últim acte en la presència 
de vespres i, cada dia, amb assistència a la Missa Conventual. També en la 
contemplació de la natura com a obra creadora de Déu.

El dia 11 de juliol, Mn. Xavier Batiste, consiliari de la confraria, ens va impartir 
una excel·lent xerrada sobre la globalització, reflectida en la vida i obra de Santa 
Teresa Jornet, amb ocasió del 175 aniversari del seu neixement a Aitona.

El dia de Sant Benet, patró dels benedictins, vam assistir a la Missa Conventual, 
solemnitzada per la comunitat benedictina i viscuda amb una gran proximitat 
entre els monjos i els assistents. En destacaria l’homilia del pare abat, Josep M. 
Soler, qui va exaltar la figura de Sant Benet a través del llibre dels Proverbis: 
“Que el teu cor sigui amatent a entendre”. Ens invità a deixar el brogit que ens 
envolta, per entrar dins el nostre interior. El pare abat ens va convidar a viure 
l’Eucaristia des del més íntim de nosaltres i en comunió sincera amb els nostres 
germans en la fe, per enfocar la saviesa que ve de Déu.

Durant la nostra estada hem gaudit de dues xerrades impartides per diversos 
monjos. El dia 13 va ser el pare Bernabé Dalmau el que ens va meravellar amb 
l’exposició de les figures de Pau VI i d’Óscar Romero, que seran proclamats 
sants el proper 12 d’octubre. Les seves diferències i les seves coincidències fa 
mostrar-los com dos personatges plens de fe i esperança.

El dia 14, el pare Hilari Raguer amb una gran connexió amb l’auditori, ens va 
explicar la idea que té d’editar un nou llibre que glossa tres figures catalanes de 
les que en destaca les seves característiques com a creients i que segons ell formen 
part de l’anomenada “Tercera Espanya”: Un polític, Carrasco i Formiguera; un 
militar, el general Batet i un eclesiàstic, el bisbe Vidal i Barraquer. La defensa de 
la fe mostrada pels tres personatges en un temps molt difícil, els fa encara més 
emblemàtics.

La celebració de l’Eucaristia del diumenge presidida pel nostre bisbe Salvador, 
va cloure una Romeria que guardarem en el record.

Josep Estruch, president de la Confraria

El President de la Confradia Josep Estruch en la seva intervencióAspecte general de la recepció del P. Abad amb la Romeria de Lleida.

Impresions sobre la Romeria a Montserrat - 2018

Visita als Degotalls i pregària davant la majòlica de la Verge BlancaEls romers van anar a visitar el nou monòlit a Santa Teresa Jornet



El bisbe Salvador va presidir com a nou “Confrare”
el Dia de la Confraria de Lleida a Montserrat

El bisbe de Lleida Salvador Giménez Valls, va pujar a Montserrat 
el diumenge 15 de juliol per presidir el Dia de la Confraria de 
Lleida, en el marc de la LXXI Romeria a Montserrat, organitzada 
per la nostra Confraria.
A la celebració, van sumar-se un centenar de Lleidatans 
encapçalats pels romers que durant una setmana van romandre 
a la Santa Muntanya, així com els que van anar-hi en un autocar 
organitzat per la Confraria a més dels que hi varen anar en 
vehicles particulars.

MISSA CONVENTUAL 
Els actes s’iniciaren com ja és costum a les 11 del matí, amb la 
celebració de la Missa Conventual a la basílica del Monestir, 
presidida pel nostre bisbe Salvador i concelebrada pel P. Abat 
Josep Maria Soler i el P. Manel Nin, bisbe catòlic de ritus Bizantí 
a Grècia i la comunitat de monjos. Moments abans d’iniciar-se la 
celebració, el nostre company de Junta  Jordi Curcó, en nom de la 
Confraria, llegí l’ofrena a la Patrona de Catalunya.
En la seva homilia el bisbe Salvador convidà els fidels a: “...escoltar 
i interioritzar la Paraula de Déu i a ser profetes i missatgers de 
l’Evangeli. Tots els cristians som anunciadors de la Paraula vivint 
amb coherència la Veritat de Crist i amb l’ajut i companyia de 
Maria, que amb la seva tendresa ens ensenya el camí de Crist”.
En el moment de l’Ofertori, la Confraria es feu present fent la 
tradicional ofrena a la Patrona dels fruits de la nostra terra, com 
són l’oli de les Garrigues i els préssecs del Segrià.

RECEPCIÓ AMB EL P. ABAT
Finalitzada la Missa Conventual i després de cantar als peus de 
“La Moreneta” el Virolai, els romers lleidatans van aplegar-se a 
la Sala de la Façana de l’abadia del monestir, en la ja tradicional 
recepció amb el P. Abat Josep Mª Soler, acompanyat pel bisbe 
Salvador i el nostre president.  Josep Estruch amb les seves 
paraules agraí la presència i companyia del bisbe Salvador i al 
P. Abat i comunitat de monjos: “la seva collida i predisposició 
amb la Romeria de Lleida”, destacant que amb els seus 137 anys 
d’història,  la Confraria de Lleida és la degana de tot Catalunya.
El P. Abat amb paraules afectuoses es referí al fet que per 
primera vegada, el bisbe de Lleida Salvador Giménez pujava a 
Montserrat com a confrare: “...com ho són ja tots els bisbes de 
Catalunya”. Recordà l’acord que en aquest sentit van prendre 
tots els bisbes Catalans en la darrera reunió de la Conferència  
Episcopal Tarraconense.
El bisbe Salvador va cloure la recepció amb unes sentides 
paraules de suport a la Confraria, alhora que manifestà el seu 
goig de ser de nou a Montserrat: “Celebrar la Missa als peus de 

la Mare de Déu, sempre és un motiu d’alegria”, digué alhora que 
expressà un desig: “El poble català mai no pot perdre la devoció 
a la Mare de Déu”.

VISITA AL MONUMENT A SANTA TERESA JORNET
Tot seguit, els romers, es dirigiren vers el camí de Sant Miquel, 
on el 8 d’abril la congregació de Germanetes dels Ancians 
Desemparats va inaugurar una escultura dedicada a la seva 
fundadora, la lleidatana Teresa Jornet.  Als peus de la Santa, el 
bisbe Salvador recordà que aquest any se celebra el 175 aniversari 
del seu naixement a Aitona. Recordà tanmateix que és Patrona de 
l’Ancianitat, convidant a tots a resar el Pare Nostre, demanant 
la seva intercessió envers els ancians més desemparats i donant 
gràcies: “...per tot el bé que fan les seves germanetes”.

PREGÀRIA AL CAMÍ DELS DEGOTALLS
Els romers s’aplegaren posteriorment en un dinar de germanor, 
per cloure la jornada a Montserrat amb la visita al Camí dels 
Degotalls, on enmig de la natura s’hi troben les majòliques 
dedicades a les advocacions marianes més importants i 
populars de tot Catalunya, entre aquestes la de la Patrona 
de Lleida la Verge Blanca de l’Acadèmia i les de la Verge de 
Carrassumada, de Torres de Segre o la Mare de Déu de Loreto, 
de Llardecans. Totes elles de la diòcesi de Lleida.
A darrera hora de la tarda, l’autocar de peregrins retornà a 
Lleida, mentre que els romers de la LXXI Romeria ho farien 
el dia següent 16 de juliol, després de celebrar l’Eucaristia de 
comiat al cambril de la Mare de Déu de Montserrat.

Un romer

El Bisbe Salvador va presidir la Missa Conventual a la Basílica.

OFRENA DE LA CONFRARIA DE LA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT
DE LLEIDA A LA PATRONA DE CATALUNYA

La Confraria de la Mare de Déu de Montserrat de Lleida, als peus de la Nostra Patrona i encapçalats pel nostre bisbe 
Salvador que avui presideix aquesta Eucaristia, vol manifestar el goig per poder continuar un any més la nostra Romeria 
que ha complert 71 edicions i que és un dels fets destacats de la nostra història.

Nombroses generacions han gaudit de l’estada al Monestir, agraïnt el seu profit espiritual, cultural i també de gaudi. 
Ara som nosaltres, que seguint la tradició, ens mostrem davant la Moreneta, a la qual oferirem com ja és costum, els 
productes de la nostra terra: l’oli i la fruita de Lleida.

Amb la nostra ofrena, va implícita la pregària dels confrares lleidatans, per a què Vos Verge Bruna, des d’aquesta Santa 
Muntanya, el nostre Sinaí, continueu intercedint per tots nosaltres i ens ajudeu en el nostre camí de pelegrinatge cap el 
Crist, Camí Veritat i Vida.



Tot i que pugui semblar exagerada, és 
gairebé exacta o potser fins i tot un xic 
superior la xifra de 2.400 ciris que el 
passat 27 d’abril, festa de la Mare de 
Déu de Montserrat, van ser ofrenats 
pels fidels i devots que durant tota la 
jornada van acudir a la Catedral, per tal 
de venerar la nostra Patrona.
És evident que aquest 2.400 ciris no 
poden cremar als peus de la Moreneta 
alhora, per manca d’espai i talment per 
seguretat.
És per aquest motiu que voluntaris de la 
Confraria, els van anar retirant després 
d’haver cremat durant cert temps, per 
tal de reposar-los per altres de nous i que 

tothom pogués encendre i ofrenar el seu 
ciri a la Verge en el dia de la seva festa.
Finalitzada la festa, els voluntaris van 
recollir tots els ciris que van ser ofrenats 
durant la jornada.
Tots aquests ciris seran reposats i 
cremaran al llarg de tot l’any en els dos 
lampadaris ubicats a banda i banda de la 
capella de la Mare de Déu de Montserrat 
de la Catedral Nova.
És així com els ciris de la seva festa, ofrena 
de confrares i devots, acompanyaran la 
nostra Patrona la Verge Bruna, i li faran 
llum, feta pregària i acció de gràcies 
durant tot l’any.

2.400 ciris fan llum durant tot l’any a la 
Moreneta en el seu altar a la Catedral

Dissabte, 8 de setembre a la Catedral

EUCARISTIA DE LA FESTA DE 
LA NATIVITAT DE LA MARE DE DÉU

El dissabte 8 de setembre, se celebrarà la 
festa de la Nativitat de la Mare de Déu, 
coneguda popularment a Catalunya com 
a festa de les Marededéus Trobades, com 
és la nostra Patrona.
La Confraria de la Mare de Déu de 
Montserrat, com ja és costum, celebrarà 
aquesta festa a l’altar de la capella de 
la Patrona a la Catedral de Lleida, amb 
la Celebració de l’Eucaristia a les 6 de 
la tarda, presidida pel nostre bisbe 
Salvador i concelebrada pel consiliari de 
la confraria Mn. Xavier Batiste. 
Record pels confrares difunts
En l’Eucaristia recordarem els cofrares 
traspassats aquest any: Loreto Mateu, 
Lola Aleix, Josep Prat, Francesca Ros, 
Magda Pifarré, Carmen López Mir i els 
esposos Lluís Virgili i Teresina Trilla.
(El proper 15 de setembre a les 12 del migdia, 
a l’Eucaristia que se celebrarà al Monestir de 
Montserrat es farà també memòria d’aquests 
confrares difunts de la Confraria de Lleida i 
d’arreu de Catalunya).
Lliurament de la cèdula de Confrare
Al finalitzar la celebració, el bisbe 
Salvador farà lliurament a tots els 
confrares presents de la Cèdula 
d’Inscripció que els acredita com a 
confrares de la Confraria de la Mare 
de Déu de Montserrat, signada pel P. 
abat Josep M. Soler, juntament amb el 
tradicional Llantió i la insígnia de la 
Confraria.
Aquest serà sens dubte un acte rellevant 
de la nostra Confraria, que mai fins 
avui s’havia celebrat. És per aquest 
motiu que demanem l’assistència de 
tots els confrares, per a que acudeixin 
a la Catedral la tarda del proper 8 de 
setembre.
Us hi esperem a tots, als peus de la nostra  
Mare i Patrona.

Aspecte que oferien els lampadaris de la Capella de Montserrat el dia de la seva festa.

Oferim als nostres confrares i lectors del “Matí”, aquesta simpàtica i atractiva il.lustració dedicada 
a la Mare de Déu de Montserrat com a Patrona de Catalunya, de la qual  n’és autor el lleidatà 
P. Roger Torres, jesuïta i rector de la parròquia de Sant Ignasi de Loiola de la ciutat de Lleida.


