
Benvolguts Confrares.

Com que el proper dia 21 de desembre 
esperem fer un acte comunitari a Casa 
Nostra, començo amb una pregària que 
m’ha enviat el Moviment de Cristians 
de Pobles i Comarques de Catalunya:

«Senyor, feu-nos testimonis de la veritat 
quan enmig del nostre món les llibertats 
trontollen.»

El papa Francesc ens ha demanat que 

al missal, en el centre de la Missa, hi 
hagi els noms dels Pares del nostre 
germà gran: «Jesús, llum del món, fill 
encarnat gràcies a la Mare de Déu i Sant 
Jossep».

Dono les gràcies al Moviment de Vida 
Creixent de Catalunya, que s’ha adherit 
amb l’ajuda de la Lliga Espiritual de la 
Mare de Déu de Montserrat  al manifest 
que han subscrit 14 institucions 
cristianes catalanes.

El Grup Sant Jordi, grup cristià 
de promoció i defensa dels Drets 
Humans, prepara un acte de pregària 
per les properes eleccions i en la seva 
convocatòria exposa el següent:

«La pregària és una de les contribucions 
que els cristians poden fer pel país. La 
pregària ens posa davant de Déu amb tota 
la nostra feblesa i ens retorna la força i 
el coratge per participar en la creació de 
noves realitats. Fem que la pregària ens 
ajudi a encertar la nostra decisió i il·lumini 
el nostre compromís.»

Preguem perquè, després del 21 de 
desembre, tinguem una llum nova a 
Catalunya i puguem celebrar el Nadal 
amb una llum més potent que les que 
es veuen pels carrers il·luminats, plens 
de comerços i regals i demanem amb 
la pregària que aquest Nadal puguem 
encendre una llum d’esperança per a la 
convivència amb totes les nacions del 
món.

Mn. Xavier Batiste Mercadé
Consiliari de la Confraria
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Davantal Una llum nova a Catalunya

La junta de la Confraria de la Mare de Déu de Montserrat de Lleida
us desitja un Nadal corull de Pau, Concòrdia i Esperança

En algunes ocasiones ens pregunteu 
quins confrares formen part de l’actual 
Junta directiva de la Confraria, sorgida 
de l’Assembla general on va ser ratificada 
per tots els presents.

Amb l’avinentesa d’aquest nou 
número del nostre Butlletí “El Matí”, 
us passem la relació dels membres que 
composen l’actual Junta, amb el nom i 
responsabilitats i l’acompanyem de la 
fotografia que gairebé tots ells es van 
fer plegats als peus de la Mare de Déu 
de Montserrat, al finalitzar la festa de la 
nostra Patrona el passat 27 d’abril, a la 
Catedral de Lleida:

President: Josep Estruch; Consiliari: 

Xavier Batiste; Vicepresidenta: Teresa 

Llop; Tresorera: Ramona Oliva; Secretària: 

Gemma M. Naranjo; Publicacions i protocol: 

Jordi Curcó; Organització Romeria i actes: 

Amadeu Bonet; Vocal Parròquia Mare de 

Déu de Montserrat: Rosa M. Contreras; 

Vocals: Albert Puchol, Antoni Bonet, 

Roser Molina i M. Mercè Garcia.

Als peus de la nostra Patrona, ens possem  

a  la vostra disposició en el servei a la 
Confraria i us desitjem un Nadal curull 
de Pau, Concòrdia i Esperança.



El 8 de setembre i com ja es costum, 
la Confraria de la Mare de Déu 
de Montserrat de Lleida celebrà a 
la Catedral la festa litúrgica de la 
Nativitat de Maria.
La festa, és coneguda popularment 
a casa nostra com a Festa de les 
Marededéus Trobades, ja que en 
aquesta jornada son festejades aquelles 
advocacions marianes que deuen el 
seus orígens al “trobament” miraculós 
de les seves imatges. Una d’elles n’és la 
mateixa Patrona de Catalunya, la Mare 
de Déu de Montserrat, que fou trobada 
a la Santa Cova.
L’acte central de la festa, emmarcada 

en la commemoració del 70 aniversari 
de la Romeria a Montserrat, fou 
la celebració de l’Eucaristia molt 
concorreguda per fidels i confrares, 
oficiada pel nostre consiliari Mn. 
Xavier Batiste a la capella de la Mare 
de Déu de Montserrat. La Capella lluïa 
de festa grossa, guarnida de flors i 
amb la companyia de la bandera de la 
Confraria, que és col·locada solament 
amb ocasió del tridu i festa de la Mare 
de Déu de Montserrat i en aquesta 
diada del 8 de setembre.
El consiliari en la seva homilia es referí 
a l’àngel que anuncià a Maria que 
seria la Mare del Salvador, convidant 

els fidels i confrares a ser també bons 
àngels en la nostra vida, acompanyant 
els germans i que com Maria ens posem 
a disposició del Senyor.
En la celebració es tingué un record pels 
confrares difunts, pregant especialment 
pels traspassats recentment.

Jordi Curcó

LA CONFRARIA DE LA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT CELEBRA A LA 
CATEDRAL LA FESTA DE LES MAREDEDÉUS TROBADES

Trobada dels Antics Escolans de Montserrat a Lleida

Lleida va acollir el passat 23 de setembre, 
una trobada dels Antics Escolans de 
Montserrat per tal de recordar a un d’ells, 
en Toni Virgili, fundador de la Coral del 
Sícoris i que havia traspassat el 16 de juny.
Els antics escolans s’aplegaren en el 
Santuari de Sant Antoni de Pàdua dels 
pares franciscans, on tingué lloc la 
celebració de l’Eucaristia oficiada pel P. 
Joaquim Recasens.
La imatge de la Mare de Déu de 

Montserrat venerada per la comunitat 
franciscana, fou col·locada en l’altar per 
tal de presidir la celebració, juntament 
amb una fotografia de l’antic escolà ja 
traspassat.
La Missa fou cantada pels antics escolans 
i va cloure amb el cant del Virolai. Abans 
però, l’esposa d’Antoni Virgili Paquita 
Montañola, agraí amb unes sentides 
paraules la presència a Lleida dels antics 
companys escolans del seu espòs: “El 

Toni us portava en el seu cor i us estimava 
molt. Em parlava sempre dels seus anys a 
Montserrat, ho feia amb goig i molta emoció. 
Mentre va poder, mai va faltar a cap trobada 
dels antics escolans. Sempre deia que els dies 
que passava en la Santa Muntanya era molt 
feliç, perquè es trobava amb els bons amics 
d’aquells 4 anys d’Escolania i que per a ell 
van ser els més feliços. Estic convençuda que 
al Toni la Moreneta l’ha guiat ja cap al Cel, 
com de ben segur ens guiarà a tots nosaltres”.

Els antics Escolans tenien previst anar 
fins la Catedral, per tal de venerar la 
Mare de Déu de Montserrat a l’altar de 
la Confraria, on els esperava el nostre 
president Josep Estruch i altres membres 
de Junta. La ciutat de Lleida, col·lapsada 
aquell matí per una manifestació de 
tractors, va ocasionar la suspensió  de 
la visita a la nostra “Moreneta” ja que 
l’autocar no va poder accedir-hi.

Els Antics Escolans de Montserrat que 
es van aplegar finalment en un dinar de 
germanor, van agrair l’acollida alhora que 
van prometre tornar a Lleida un altre cop 
i venerar en la Catedral la nostra Patrona.

Un antic escolà 



Finalitzada l’Eucaristia de la festa de 
les Marededéus Trobades, es feu la 
presentació de la poesia musicada 
Bruna de Montserrat, amb lletra de 
Rosa Fabregat Solé i música de Mn. 
Joaquim Mesalles, mestre de capella de 
la Catedral.
El Petit Cor de la Catedral de Lleida,  que 
ja havia solemnitat la celebració sota la 
direcció del mateix mestre Mesalles, va  
interpretar la nova partitura i les seves 
quatre estrofes de l’himne. 
El president de la Confraria de Montserrat 
Josep Estruch, en les seves paraules 
d’agraïment als autors de la lletra i la 
música, així com als cantaires per la 
seva interpretació, va manifestar el desig 
de que la nova poesia musicada pugui 
arribar a ser l’himne propi dels devots 
i confrares lleidatans de “la Moreneta”, 
sense prendre protagonisme a l’himne 

montserratí per antonomàsia que és el 
Virolai.
Els devots i confrares de la Moreneta 
van acollir amb aplaudiments la 
interpretació musical d’aquesta novella 
i lleidatana poesia montserratina, que ja 
va ser reproduïa en el punt de llibre de la 
festa de la Mare de Déu de Montserrat de 
l’any 2016.
Com no podia ser d’un altra manera, la 
celebració en honor a la Mare de Déu 
de Montserrat va cloure amb el cant del 
Virolai, mentre tots els presents pujaren 
un a un al cambril de la Patrona, per 
venerar amb fruïció i amb un bes la seva 
imatge, tot festejant el dia de la seva 
Nativitat. 
Amb aquest Eucaristía del 8 de 
setembre, la Confradia va cloure els 
actes commemoratius dels 70 anys de 
Romeries al Monestir de Montserrat. J.C.

PRESENTACIÓ DE LA POESIA MUSICADA “BRUNA DE MONTSERRAT”
ES PRETÉN QUE SIGUI L’HIMNE PROPI DE LA CONFRARIA

Bruna de Montserrat

Casta Filla de Yahvéh, 
profecia d’Isaïes;

esposa de tot un Déu,
tendra Mare del Messies,

que, en vostra falda amorosa,
governa el món, nit i dia.

Princesa dels catalans,
d’orient dolça Regina.

De Montserrat sou l’Estel,
lluna en la serra embrunida,

on us honoren els àngels
amb cants de l’Escolania...(tornada) 

Dolç esclat de Sol ixent;
Moreneta i Peregrina.

Vostre mantell blau s’estén
arreu la nostra Larida:

Doll de Màrtirs en la Fe,
n’és per a Jesús, catifa.

Llum clara pels qui es desvien,
pels pecadors, l’acollida,

pels lleidatans, dolça Mare,
pels pelegrins, l’alegria.
Pels confrares ilerdencs:
Rosa d’abril, oh, Maria.

Rosa Fabregat i Solé

El Petit Cor de la Catedral de Lleida, en el moment de l’estrena de la poesia musicada.

El President de la Confradia Josep Estruch agraïnt als autors de la lletra i la música.

La Junta de la Confraria de la Mare 
de Déu de Montserrat de Lleida,  
celebrarà una Trobada amb el nostre 
bisbe de la diòcesis Salvador Giménez 
Valls, oberta a tots els confrares que 
vulguin participar-hi.

La trobada tindrà lloc el divendres 12 
de gener de 2018, a les 7 de la tarda 
a la Casa de l’Església - Acadèmia 
Mariana i clourà amb un pica-pica.

Més endavant rebreu informació sobre 
aquesta trobada, on comentarem tots 
aquells aspectes que conformen la 
vida i l’acció de la Confradia i com 
podem encarar el present i el futur al 
servei de la nostra Església.

Sou tots convidats a participar-hi.

TROBADA DE CONFRARES
AMB EL BISBE SALVADOR
A L’ACADÈMIA MARIANA



Un dels anhels de la Junta de la nostra 
Confraria, era la dedicació d’un altar 
dedicat a la Mare de Déu de Montserrat 
ubicat a la Catedral Nova. L’any 1955, 
amb el temple restaurat, el capítol 
dels canonges destinà una de les seves 
setze capelles per allotjar-hi l’altar 
de la confraria de la Mare de Déu de 
Montserrat.
Al cap d’un temps d’ésser inaugurat 
l’altar, es decidí el seu embelliment 
definitiu, essent el fet més destacat 
situar unes pintures als plafons 
del cambril. El pintor escollit fou 
Josep Obiols (Barcelona, 1894-1967), 
prestigiós artista noucentista que 
havia pintat diverses dependències del 
Monestir de Montserrat, especialment 
el seu cambril.
El director de la Confraria Mn. Ramon 
Espasa, invità a Lleida al pintor per 
veure personalment l’altar i fer-se 
càrrec de l’obra que s’havia d’executar. 
El Sr. Obiols donà una altra orientació 
a l’ornamentació del cambril, ampliant 
les pintures a l’entorn de la imatge a 
més dels plafons dels costats, «perquè el 
cambril tingués tota la importància que ha 
de tenir.» Va manifestar la complaença 
que sentia per portar a terme aquesta 
obra i prometé enviar un esbós i 
pressupost. 
La relació epistolar amb l’artista va ser 
intensa. Existeixen un seguit de cartes 
en les que en destaca la predisposició 
de l’artista, essent el pressupost un dels 
punts debatuts.
La voluntat de Josep Obiols va fer 
possible l’obra, ja que la malmesa 
economia de la Confraria no feia viable 
la quantitat estipulada per un treball 
d’aquesta magnitud. Però s’avingué 
a cobrar «el que la Confraria pogués 

aportar-li.» El 22 de gener de 1959 es 
convocà reunió de junta per estudiar 
les possibilitats econòmiques  i que fent 
un esforç podria arribar-se a les 60.000 
ptes., import molt per sota del que 
havia taxat l’artista. 
Els temes escollits foren els següents:
‒ El plafó central: Una cort d’àngels 
músics cantant, fent homenatge a la 
Verge i oferint-li flors.
‒ En el plafó de la dreta mirant l’altar: 
La devoció del poble anant en romeria i 
oferint-li també flors amb ciris encesos. 
Uns àngels acompanyen a la comitiva. 
Porten llànties enceses, símbol de la fe 
que no s’apaga mai.
‒ En el plafó de l’esquerra: La veneració 
de l’Església. Uns àngels acompanyen 
els sacerdots amb encensers, símbol de 
les oracions i de la purificació.
Arribat el juliol, el Sr. Obiols anuncià 
que tenia acabades les pintures i 
s’acordà estrenar-les per la festa del 8 
de setembre de 1959. Es proposà fer una 
celebració religiosa i una festa popular, 
amb l’actuació de l’Orfeó Lleidatà.
El Sr. Domènech, arquitecte i autor del 
projecte, en feia aquesta valoració: «Amb 
el seu art reconegut abastament, donà tota 
la categoria que mereix el tron de la Mare 
de Déu. Tenir les pintures tant a l’abast, no 
ens fa adonar de la seva importància, tant 
des del punt de vista artístic com espiritual. 
És una de les millors obres pictòriques d’art 
sacra de Lleida.» 

Josep Estruch Bascompte
President de la Confraria

Notícies
COL.LABORACIÓ ENTRE LA 

PARRÒQUIA DE LA MARE DE DÉU DE 
MONTSERRAT I LA CONFRARIA 

La nostra Confraria i la parròquia de la 
Mare de Déu de Montserrat de Lleida, s’han 
aplegat per vincular-se més estretament 
de com ja ho estant en una mateixa Mare i 
Patrona.
En una reunió mantinguda pel rector de 
la parròquia de Montserrat Mn. Manel 
Mercadé i el president de la Confraria Josep 
Estruch, es va acordar que un representant 
de la Confraria formarà part del Consell 
Parroquial i alhora un representant de la 
parròquia s’incorporarà a la junta de la 
Confraria. L’objectiu es endegar iniciatives 
i accions conjuntes amb un esperit de 
col·laboració mútua, guiats i presidits per la 
Mare de Déu de Montserrat.

LA CONFRARIA ASUMEIX LA 
CELEBRACIÓ DE LA IIª TROBADA 

D’ADVOCACIONS MARIANES

La Confraria de la Mare de Déu de Montserrat 
ha assumit la convocatòria i organització de 
la IIª Trobada d’Advocacions Marines de 
Lleida, que tindrà lloc el dissabte 21 d’abril, 
a la capella de la Mare de Déu de Montserrat 
a la Catedral de Lleida, presidida pel nostre 
Sr. Bisbe Salvador Giménez Valls.
Aquesta iniciativa va sorgir de l’Acadèmia 
Mariana de Lleida, havent-se celebrat la 
primera Trobada el 17 de juny d’enguany 
a l’Oratori de la Verge Blanca Patrona de 
Lleida, amb la participació de 50 col·lectius, 
entitats i institucions marines de la ciutat. 
Entre aquestes la nostra Confraria, que ara 
agafa el relleu de la propera Trobada.

MAJOR COORDINACIÓ DE LES 
ROMERIES A MONTSERRAT

La Junta de la Confraria de la Mare de 
Déu de Montserrat de Lleida, ha acordat 
organitzar una trobada amb totes les 
parròquies i entitats que organitzin romeries 
a Montserrat, pet tal de conèixer el número 
d’aquets romiatges, el nombre de romers i 
la possibilitat d’una major coordinació entre 
totes les romeries i la Confraria.
Es pretén també que aquests romiatges 
a la Santa Muntanya es duguin a terme 
coincidint amb la Romeria de la Confraria 
a començament de Juliol i la jornada de 
Lleida a Montserrat que presideix tots 
els anys el nostre Sr. Bisbe.

RETALLS DE LA NOSTRA HISTÒRIA

Pintures de Josep Obiols a l’altar de la Mare de Déu de Montserrat

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


