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Davantal

En la festa del naixement de la Mare de Déu
Mirem alguns exponents de fe cristiana
que podem aprendre i ensenyar avui.
Maria un dia va rebre un àngel que li
digué que seria Mare de Jesús, Salvador
del món. Ella es va sentir enviada a
donar passos de fe i d’amor a la seva
cosina Elisabet, que també esperava un
fill, Sant Joan Baptista.

Estem a l’any 2017 i encara descobrim
les crides que ens fa el Senyor. Jesús, el
Fill de Maria, ens ha deixat els escrits
evangèlics com a model. Apliquem el
model de Maria que va rebre l’àngel
amb fe i esperança. El papa Francesc
també ens fa d’àngel i ens invita a
escoltar els “signes del temps” i aplicarlos a la nostra vida de fe.

El dia 8 de setembre celebrem el
naixement de la Mare de Déu. En diem
festa de les Marededéus trobades.
Començant pel nostre Santuari de
Montserrat i passant per moltes ermites
marianes, es commemora l’APLEC del
poble cristià.
Els confrares montserratins de la nostra
diòcesi som convidats a mirar on ens
trobem en el nostre caminar. El dia
26 de juliol es va celebrar la festa de
Sant Joaquim i Santa Anna, pares de la
Mare de Déu. Maria devia descobrir de
petita moltes coses sobre el seu futur a
través dels seus pares. I el seu fill Jesús,
el nostre Salvador, deuria aprendre
també dels seus avis.

El papa Francesc, preparant una reunió
internacional de l’Església, el Simposi de
Joves, diu que els adults hem d’escoltar
els joves i, els joves, han d’escoltar als
infants. Nosaltres, membres adults
en la fe, que alimentem les nostres
comunitats
eclesials
(parròquies,
associacions, moviments, confraries...)
hem d’escoltar moltes preguntes. Per
exemple: els avis escoltant als seus
nets: “Per què hem de fer la Primera
Comunió?” “Què és ser cristià?”
Quines respostes podem donar
nosaltres avui als nostres joves i nens?
Tots som cridats per algun àngel. Àngel
vol dir enviat. Jo em sento enviat?
Xavier Batiste i Mercadé.
Consiliari.

Eucaristia a l’altar de la
Patrona en la festa de les
Marededéus Trobades
La Confraria celebrarà el divendres 8
de la setembre la Festa de la Nativitat
de la Mare de Déu, coneguda a casa
nostra com a Festa de les Marededéus
Trobades, com ho és la Mare de Déu de
Montserrat.
A les 7 de la tarda, tindrà lloc la
celebració de l’Eucaristia a l’altar
de la capella de la Mare de Déu de
Montserrat a la Catedral de Lleida,
presidida pel nostre consiliari Mn.
Xavier Batiste.
L’Eucaristia serà aplicada en sufragi
dels confrares traspassats recentment:
Manuel Casanovas
Rosa Viladegut
Neus Lafont
Maria Rosa Farré
Felicia Cañet
Àngels Cucurull
Estrena de la poesia musicada
“Bruna de Montserrat”
En la celebració es farà l’estrena
de la poesia musicada “Bruna de
Montserrat”, amb lletra de Rosa
Fabregat Solé i música de Mn.
Joaquim Meselles, a càrrec del Petit
Cor de la Catedral de Lleida, amb
l’acompanyament a l’orgue del mestre
Lluís Climent.
Clourà amb el cant del Virolai i la
veneració de la imatge de la Moreneta
en el seu cambril.

70 ROMERIA DE LA CONFRARIA

CRÒNICA DE L’ESTADA DE SET DIES A LA SANTA MUNTANYA
És difícil que un grup d’aproximadament mig
centenar de persones, pugui estar d’acord en la
valoració del romiatge a Montserrat d’enguany.
En una trobada d’avaluació de la Romeria, tots
i totes hem coincidit en donar-li una puntuació
molt positiva i amb el desig de tornar a gaudir
d’uns dies tant especials en la del proper any.
Vam lamentar, això si, l’absència per motius de
salut del nostre consiliari Mn. Xavier Batiste,
trobant a faltar la seva presència en molts
moments de l’estada a Montserrat.
Ja el dia d’arribada el pare Joan M. Mayol ens
va rebre a l’atri de la Basílica per donar-nos la
benvinguda. Va resumir-nos què podem trobar i
què podem esperar a Montserrat durant aquest
dies de Romeria. Tots vam interioritzar les seves
paraules i consells.
El dia 8, dissabte, es va celebrar un Viacrucis
molt viscut per tothom. A les deu de la nit es va
improvisar la Vetlla a Santa Maria. La manca de
Mn. Batiste, qui preparava la celebració, va fer
que el pare Lluís ens proposés la lectura d’uns
salms de pelegrinatge molt escaients. Van fer-nos
meditar i ens van marcar el camí a seguir durant
aquests dies de Romeria.
El diumenge va ser un dia especial. En la
“Diada de Lleida a Montserrat” va destacar la
Missa conventual presidida pel nostre bisbe
Salvador amb l’ofrena de la bandera de Lleida a
la Moreneta. A continuació va seguir l’habitual
recepció del pare abat, un dinar de germanor
amb prop d’un centenar de persones i per la
tarda, visita a la Verge de l’Acadèmia patrona de
Lleida als Degotalls. Durant tot el dia vam poder
gaudir de la humanitat del nostre bisbe.
El dia següent, la xerrada del pare Daniel Codina
sobre el lema de l’any al Monestir de Montserrat
“La meva casa és casa d’oració”, va mostrar-nos
de forma resumida el sentit de la nostra oració,
individual i comunitària. Durant la tarda, el
confrare i romer Albert Puchol, ens va oferir unes
petites pautes per pregar amb la Lectio Divina,
seguida d’un fecund diàleg entre els assistents.

Fotografía de grup dels romers de Lleida amb l’abat de Montserrat, el bisbe Salvador i la regidora Montse Parra.

El dia 11, Sant Benet, diada de festa grossa a
Montserrat en honor del patró dels benedictins.
Diuen que es fa difícil trobar la felicitat,
però durant aquesta diada crec haver sentit
aquesta sensació, sobretot a la Basílica: Unes
interpretacions musicals a l’orgue, la vivència
d’una Eucaristia molt solemne i participada,
el cant dels monjos, l’homilia del pare abat i el
Virolai final, ens van fer viure una celebració que
tots el romers mantindrem en el record.
A continuació el pare Bernabé Dalmau va oferirnos una xerrada recordant la Misericòrdia de
Déu en la que ens va deixar a tots embadalits.
Quina senzillesa en l’exposició i a la vegada
quina profunditat teològica!.
El dimecres, ja donant el tomb als dies de
Romeria, es va celebrar un altre esdeveniment
que tots recordarem. El res del Sant Rosari pel
camí cap a la Santa Cova i la celebració de la
Paraula presidida pel diaca i confrare Julian
Manzano. La convivència entre el grup i el
meravellós paisatge, van contribuir a aconseguir
un dels nostres objectius.

Recepció als romers del pare abat Josep M. Soler, acompanyat pel bisbe de Lleida.

Cal recordar els actes diaris de Laudes i Vespres,
on hem participat de la pregària amb els monjos.
Són impagables. Hem pogut gaudir d’una estona
de recolliment i oració seguint l’espiritualitat
benedictina.
Per acabar l’estada a Montserrat, el pare Joan
M. Mayol va presidir la missa d’acció de gràcies
i comiat de la 70 Romeria amb una Eucaristia
al Cambril de la Mare de Déu de Montserrat.
El recolliment viscut, el sentit comunitari i
la vivència mostrada pels romers, va fer-nos
retornar cap a casa amb una gran satisfacció.
Montserrat és un lloc, que pel seu magnetisme
especial, no en voldries marxar mai. Es respira
espiritualitat, en cada pedra de la muntanya.
Per mossèn Ramon Prat, tal i com ens va dir
en la seva conferència a Lleida, la Romeria és
una escola de fe cristiana, un camí cap a Crist,
el veritable camí. La Romeria lleidatana sempre
ha estat un pont entre Lleida i la muntanya de
Montserrat i enguany no ho ha estat menys.
Josep Estruch Bascompte,
president Confraria

Reconeixament de la Confradia a la veterana confrade i romera M. Mercè Garcia.

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

I A D E L L E I D A A M O N T S E R R AT

El BISBE SALVADOR PRESIDEIX LA MISSA CONVENTUAL EL DIA DE LA CONFRARIA

El bisbe de Lleida presidí la Missa Conventual, que fou concelebrada per la comunitat benedictina

El nostre bisbe Salvador Giménez Valls, va
presidir el diumenge 9 de juliol al monestir
de Montserrat, els actes del 70 aniversari de la
Romeria de Lleida, que tots els anys organitza la
Confraria de la Mare de Déu de Montserrat.
S’iniciaren aquests a les 11 del matí, amb la
celebració de la Missa Conventual a la basílica
del monestir presidida pel bisbe Salvador i
concelebrada pel P. Abat i comunitat benedictina
i amb la participació dels romers de Lleida, més
d’un centenar, encapçalats pel president de la
Confraria Josep Estruch.
La celebració s’inicià amb la lectura de l’Ofrena
de Lleida a la Mare de Déu de Montserrat, llegida
per un membre de la junta de la confradia.
El bisbe Salvador en la seva homilia palesà la
devoció que a Lleida hi ha per “La Moreneta” i
agraí a la Confraria de Montserrat el seu treball
i esforç per mantenir-la: “Amb la vostra Confraria,
Lleida s’apropa a la Mare de Déu, que és en definitiva
trobada amb el seu Fil Jesucrist”. Continuà la seva
reflexió dient que el cristià no ha de ser mai una
persona contradictòria amb el que creu i el que
fa, si no coherent amb la fe i la vida, sense oblidar

mai a Déu que n’ha de ser el centre. En aquest
sentit el bisbe Salvador convidà els cristians a
viure segons els manaments del Senyor.
En el moment de l’ofertori, amb les ja tradicionals
ofrenes de quatre caixes de préssecs de Lleida
i dos garrafes d’oli, enguany amb ocasió del
70 aniversari de la Romeria es feu ofrenà de la
bandera de la ciutat de Lleida que l’alcalde Àngel
Ros havia entregat a la Confraria en la catedral
amb ocasió de la Missa de la festa de la Mare de
Déu de Montserrat d’enguany. La bandera fou
portada fins l’altar per la regidora de Cultura i
tinent d’alcalde Montse Parra, acompanyada pel
president de la Confraria Josep Estruch i rebuda
pel bisbe Salvador.
Finalitzada la celebració i després de cantar
el Virolai, la Romeria de Lleida fou rebuda
pel P. Abat Josep M. Soler, que va transmetre
als confrares i romers la rellevància que per a
Montserrat té la Confraria i la Romeria de Lleida:
“...una de les ciutats de Catalunya on la festa de la
Mare de Déu de Montserrat té més relleu i la Romeria
de Lleida és per nosaltres molt emblemàtica i un
model”, digué.

El P. Abat es referí tot seguit al lema pastoral
del monestir per aquest any en que se celebra el
425 aniversari de la dedicació de la basílica, La
meva casa es casa d’oració: “Montserrat ha de ser
una experiència de pregària personal i comunitària”,
asseverà. Tanmateix el bisbe Salvador Giménez,
en les seves paraules expressà el seu desig de
que Lleida sempre sigui present a Montserrat.
Abans de finalitzar l’acte, el president de la
Confraria en nom de tots els confrares lliurà
una fotografia emmarcada a Ma. Mercè García
Sarramona, membre de junta i una de les
confrares mes veteranes en l’organització del
romiatge a Montserrat.
Josep Estruch ho feu amb aquestes paraules:
“Avui, amb motiu dels 70 anys de Romeria, toca fer
l’homenatge a la Maria Mercè Garcia, ja que en l’acte
anterior no va poder estar-hi present. La Maria Mercè
és una persona que treballa en silenci, disposada
sempre a col·laborar en qualsevol esdeveniment que
sigui pel bé de la confraria. Ara, voldria destacar a
tota la seva família, especialment al seu germà, Manel
Gracia, d’una etapa anterior, però encara recordat
per la seva gran personalitat, la seva entrega i la seva
entesa amb el llavors president Joaquim Colell. També
la seva tia, sempre està present en tots els actes de

Text de l’Ofrena de la Confraria de la
Mare de Déu de Montserrat,
llegida per un confrare a l’inici de la
Missa Conventual
“La Confraria de la Mare de Déu de Montserrat
de Lleida, vol manifestar als peus de la nostra
Patrona i encapçalats pel nostre bisbe Salvador
que presideix aquesta Eucaristia, el goig per
poder commemorar els 70 anys de la nostra
Romeria, que és un dels fets més destacats de la
nostra història coma Confraria.
En aquets 70 anys de Romeries a Montserrat
han estat molts els romers lleidatans que han
gaudit de l’estada al Monestir, agraint el seu
profit espiritual, cultural i també de gaudi.
Ara som nosaltres els que seguint la tradició,
ens mostrem davant la nostra Mare, a la que li
oferirem com ja és costum en aquesta jornada la
nostra fruita i el nostre oli.
I amb ocasió d’aquest aniversari, farem
lliurament de la bandera de la ciutat de Lleida,
que ens ha estat donada per la nostra Paeria i
que serà ofrenada per la regidora Montse Parra
i pel nostre president.

Joves de la Romeria fan ofrena de la fruita de Lleida

El president i la regidora ofereixen la bandera de la Ciutat.

Amb la nostra ofrena, va implícita la pregària
dels confrares i lleidatans, per a que Vos Verge
Bruna, des d’aquesta Santa Muntanya voltada
d’oliveres símbol de pau, continueu intercedint
per tots nosaltres i ens ajudeu en el nostre camí
de pelegrinatge cap el Crist, que és camí veritat
i vida”.

la confraria i, per descomptat, a la Romeria. A l’igual
que a la Teresina i a l’Amadeu, creiem que aquest petit
homenatge és del tot merescut. Moltes gràcies Maria
Mercè.”
Així mateix se li lliurà aquest reconeixement a la
regidora Montse Parra, en agraïment pel seu suport
personal i institucional de la Paeria a les activitats
de la Confraria. El president Josep Estruch ho

Pregaria davant la majólica de la Mare de Déu de
l’Acadèmia, patrona de Lleida als Degotalls.

feu amb aquestes paraules: “La nostra regidora
Montse Parra prové d’una família montserratina. La
seva mare és una gran devota de la Moreneta i ella n’es
també confrare. Per tant, moltes gràcies i reb el nostre
reconeixement”
Finalment el president es dirigí al Pare abat, per tal
de significar els 70 anys de Romeria a Montserrat:
“Hem de destacar que el poble de Lleida, des d’antic,
sempre ha mostrat la seva devoció a la Moreneta i que
ha mantingut en el temps. En aquesta trajectòria ja tant
llarga, volem agrair al Monestir de Montserrat la seva
ajuda espiritual i la seva consideració vers la nostra
Confraria. Sempre ens hem sentit com a casa. sempre ens
hem sentit acollits.”
Tot seguit s’entregà al P. Abat Josep M. Soler una
fotografia emmarcada on es veu pregant davant
la imatge de la Mare de Déu de Montserrat de la
Catedral de Lleida, que va rebre complaent i amb
certa sorpresa. Tanmateix el bisbe Salvador li lliurà
un exemplar del llibre recentment publicat i dedicat
a la Catedral Nova de Lleida.
Els actes continuaren amb un dinar de germanor i
la tradicional visita al camí dels Degotalls, per tal

Rosari dels Romers pel Camí de la Santa Cova.

de pregar davant la majòlica de la Verge Blanca de
l’Acadèmia, Patrona de Lleida.
Els romers lleidatans van fer estada al
Monestir de Montserrat del 7 el 14 de juliol.
No així l’autocar que pujà al Monestir el matí
del diumenge amb mig centenar de romers i
que retornaria a Lleida al vespre, finalitzats els
actes i després d’anar a Vespres, en una jornada
commemorativa dels 70 anys de Romeries viscuda
amb joia als peus de la nostra Patrona.
Jordi Curcó

Records de Montserrat

La senyora Maria Pilar Boldú ha resumit en un llibret les seves estades a Montserrat evocant la recordança del seu marit, Josep Plenafeta
i l’ha dedicat a la Confraria de la Mare de Déu de Montserrat de Lleida per, segons ens diu, agrair l’oportunitat de conviure amb els
confrares els dies de romiatge a Montserrat, on pot gaudir d’unes jornades de pregària, de pau i de bona convivència.
Ara volem mostrar-vos el primer relat, on rememora els seus sentiments sobre el centre espiritual de Catalunya, viscut al llarg dels seus
anys de vida. A modo de preàmbul comença:

La Maria Pilar Bodú amb el seu espòs, el recordat mestre Josep Prenafeta, i
el seu fill Lluís, en una estada de la Romeria de la Confradia a Montserrat.

Un any més, em preparo per anar a Montserrat amb el meu
fill Lluís. Hi anem, formant part de la “Confraria de la Mare
de Déu de Montserrat de Lleida” que aquest any, compleix el
70è aniversari de romeries a Montserrat. Aquests dies, acabo de
llegir el llibre que el Sr. Josep Estruch, president de la confraria,
va publicar l’any passat, sobre la seva història. M’ha agradat
conèixer la trajectòria dels seus 136 anys des de la seva fundació.

El meu marit, va viure a Lleida ja des de molt jove. A ell li havia
sentit parlar d’alguns noms que apareixen en el llibre i que van
tenir protagonisme en la segona meitat del segle XX. Així el
pare Joan Gabernet, el doctor Amadeu Colom, el doctor Nolla,
el pare Irineu Segarra (amb qui va tractar personalment), el
monjo Agustí Piqué (ex-alumne seu), Mossèn Marius Rodrigo,
a qui sí vaig conèixer personalment la primera vegada que vam
pujar a Montserrat amb la Romeria. Recordo que una amiga
mestra, que cada estiu se’l passava en una cel·la a Montserrat,
amb altres amigues mestres, em va regalar un treball fet per
mossèn Màrius anomenat “Els pelegrins de les terres de Lleida,
s’interessen per la figura de mossèn Cinto Verdaguer”. És una
biografia del poeta, a qui admiro molt.
En Josep, el meu espòs, en la seva joventut, va formar part del
grup de joves de la parròquia de Sant Llorenç, va pertànyer a
la Congregació Mariana de Sant Ignasi i va participar en les
rutes per Europa de Pax Cristi. Jo, procedia del món rural, vaig
conèixer la confraria quan ens vam apuntar a la Romeria, per
primera vegada l’any 1990, essent president el Sr. Joaquim
Colell (company d’estudis d’en Josep igual que la seva
esposa Teresina). Abans havíem anat a Montserrat, però en
circumstàncies diferents, no amb la confraria.
Maria Pilar Boldú
Viuda de Josep Plenafeta

Actualització de les dades personals dels confrades

La Confradia de la Mare de Déu de Montserrat de Lleida, es troba en un procès d’actualització de
la base de dades de tots els seus confrades. Per tal de facilitar aquesta tasca, demanem als confrades
que es possin en contacte amb la Junta Directiva, a fi efecte de facilitar aquesta informació.
Podeu contactar amb nosaltres, trucant al telèfon 973 270 338 - 973 240 130

