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El Davantal

Gràcies per intercedir per nosaltres

Quan penso en la Mare de Déu de Montserrat 
em venen al cap diferents imatges, però 
el primer de tot és el meu avi matern 
Ramon, al cel sigui, que des de petita em 
va transmetre tot el que tenia a veure amb 
la fe i l’estimació a Jesús i a Déu. Recordo 
que anàvem junts a Missa els diumenges 
ja abans de la primera comunió i també 
anàvem a pregar a la capella de la Mare de 
Déu del Socors, que està al carrer principal 
de Centelles, el meu poble natal. També 

pujàvem fins el Monestir de Montserrat 
si podíem una vegada a l’any amb el seu 
600 blanc i després amb un Peugeot 205 
vermell, que cuidava com una joia. Era 
obligat fer la visita al cambril, tot i la cua 
que sempre s’havia de fer, escoltàvem 
l’Escolania i feiem alguna caminada per 
la zona. 
Ja de més jove Montserrat va tornar a 
estar present en la meva família, aquesta 
vegada quan el meu cosí Joan, fill petit 
del germà del meu pare, va formar part 
de l’Escolania. Això ens va permetre 
poder conèixer per dins les instal·lacions 
d’aquest centre d’alt rendiment de veus 
blanques. Han seguit les visites a la Santa 
Muntanya com a mínim una vegada 
cada dos anys. Penso que La Moreneta 
desprèn alguna cosa especial que no té 
cap altre imatge de la Mare de Déu. A 
l’octubre de 1995 el destí em va enviar 
cap a Lleida a estudiar i durant el primer 
curs a la Universitat vaig viure a la 
Residència del Pare Coll, just al costat de 
la Catedral i també de l’altar de la Mare 
de Déu de Montserrat. 
Va ser a la meva etapa de secretària 
particular del bisbe Salvador, que vaig 
conèixer l’existència de la Confraria de 
la Mare de Déu de Montserrat a Lleida 
i vaig conèixer la seva Junta. Fins llavors 
no m’havia plantejat fer-me confrare. 
Però un dia, el seu president Josep 
Estruch, em va comentar que estaven fent 
una campanya per donar a conèixer la 
Confraria per a que la gent es fes confrare 

LXXIII ROMERIA A MONTSERRAT DEL 7 AL 14 DE JULIOL
(Informació i inscripcions Tel. 973 232 480)
Dimecres, 7 
7’30 matí: Sortida de Lleida des del Camp 
d’Esports.
8’30 matí: Eucaristia al Santuari de Sant Ramon 
a la Segarra.
11 matí: Arribada a Montserrat.
6 tarda: Recepció de la Romeria a l’atri de la 
basílica.
Dijous, 8 
12 migdia: Sala del Centre, xerrada a càrrec 
d’un monjo de Montserrat
Divendres, 9 
12 migdia: Sala Nostra Senyora, xerrada “El 
Regne de Déu” a càrrec del confrare i membre 
de la Junta Albert Puchol.
5 tarda: Via Crucis pel Camí de les Estacions, 
dirigit pel consiliari Mn. Josep M. Escorihuela

Dissabte, 10 
10,30 matí: Sant Rosari al Camí de la Cova.
10 nit: Vetlla a la Basílica, presidirà pel germà 
Lluís M.

Diumenge, 11 - Dia de la Confraria de Lleida - 

AUTOCAR: La Confraria organitza un 
autocar per assistir a aquesta jornada.

Informació i inscripcions:
973 232 480 - 614 341 100 - 609 707 167

11 matí: Assistència a la Missa Conventual 
de la festa de Sant Benet, fundador dels 
benedictins, presidida pel P. Abat Josep M. Soler 
i concelebrada pel nostre bisbe Salvador, amb la 
tradicional ofrena de l’oli i fruita de Lleida.
12’45 migdia: A la Sala de la façana, recepció 
dels romers i confrares amb el P. abat, Josep M. 
Soler.

2’15 tarda: Dinar de germanor.
5 tarda: Visita  a la Majòlica de la Verge de 
l’Acadèmia als Degotalls.
Dilluns, 12 
12 migdia: A la Sala Nostra Senyora, col·loqui 
a l’entorn del 140 aniversari de la fundació 
de la Confraria i del 75 aniversari de la seva 
restauració.
Dimarts, 13 
12 migdia: A la Sala Nostra Senyora, valoració 
de la Romeria i Assemblea de la Confraria.
Dimecres, 14 
9 matí: Missa d’acció de gràcies i comiat de 
la Romeria al Cambril de la Mare de Déu de 
Montserrat, presidida pel consiliari Mn. Josep 
M. Escorihuela.
10 matí: Deixar les cel·les
11 matí: Sortida i retorn a Lleida.

i vaig pensar que seria una bona manera 
de mantenir viva i promoure la devoció 
a La Moreneta.
Aquesta estima per les imatges, per 
Jesús i per Déu la intento transmetre als 
meus fills que ara s’estan preparant per 
rebre la Primera Comunió. Precisament 
fa pocs dies, el passat 11 de maig, a la 
tarda, després de fer l’ofrena floral a 
Sant Anastasi vam resar tota la família 
a la capella de la Mare de Déu de 
Montserrat. També vull recordar que a 
la nostra diòcesi hi ha diverses ermites 
i parròquies dedicades a la nostra 
Moreneta i és una bona manera de 
conèixer el nostre patrimoni religiós i 
cultural.
I, precisament per ser confrare, a 
l’última festivitat de Montserrat vaig 
col·laborar acollint a les persones que 
volien pujar al Cambril de la Mare de 
Déu a la Catedral. Em va commoure 
veure tantes persones que agraïen 
poder venerar a la Verge d’aprop. 
Espero poder col·laborar molts anys i 
així posar el meu granet de sorra, tot 
donant gràcies a Nostra Senyora per 
intercedir per nosaltres. I m’agradaria 
acabar amb dos versos del Virolai, 
himne que he cantat des de joveneta per 
la meva vinculació al cant coral, i que és 
obra de Jacint Verdaguer, “il·lumineu la 
catalana terra, guieu-nos cap al Cel”.

Marta Mas Montmany
Periodista i confrare

Mare i fill als peus de la Moreneta. Foto: J. M. Pujol



LA CONFRARIA FA L’OFRENA DE L’OLI DE LES LLÀNTIES EN 
LA VETLLA DE SANTA MARIA DE MONTSERRAT

Com cada any, la nostra Confraria va 
assistir a la tradicional Vetlla de Santa 
Maria a Montserrat. Aquesta vegada 
ho varem fer d’una manera especial, 
ja que enguany commemorem els 140 
anys de la fundació de la Confraria i el 
75è aniversari de la seva restauració.

Per aquest motiu se’ns va convidar 
des del Monestir de Montserrat a fer 
l’ofrena de l’oli de les llànties, en nom 
propi i el de tots els que tenen una 
llàntia votiva a la basílica.

Els actes de la Vetlla van començar 
amb una selecció dels cants del Llibre 
Vermell, interpretats magistralment 
per un duet i acompanyats d’un 
violoncel i de l’orgue del santuari.

Seguidament va continuar la 
solemnitat de la Vetlla amb una 
Eucaristia presidida pel pare abat, 
Josep M. Soler, concelebrada amb 
l’arquebisbe d’Urgell, Mons. Joan-
Enric Vives; el nostra consiliari, Mn. 
Josep M. Escorihuela i la comunitat de 
monjos de Montserrat, acompanyats 
de l’Escolania de Montserrat, que va 
solemnitzar l’Eucaristia amb els seus 
cants.

El nostre president, Josep Estruch, la 
Teresina Llop, i el consiliari Mn. Josep M. 
Escorihuela, van representar la Confradia.

Renovació de l’Ofrena de la Flama de les Llànties Votives

Santa Maria de Montserrat,   

En representació de la delegació 
de la Confraria de la Mare de Déu 
de Montserrat de Lleida, en la 
celebració dels 140 anys de la seva 
fundació i els 75 de la refundació i 
en nom de:

La delegació de Santa Maria de 
Sants de Barcelona, que celebra els 
125 anys de la seva fundació, de 
la Lliga Espiritual de la Mare de 
Déu de Montserrat,  dels Oblats 
del Monestir, de les parròquies 
de Sant Esteve de Granollers, i de 
Sant Joan d’Horta de Barcelona,  de 

la Comarca del Vallés Occidental de les 
ciutats de l’Arboç, Calella, i Cervera,  de la 
Coordinació Catalana de Colònies, Casals 
i Clubs d’Esplai dels Minyons Escoltes i 
Guies de Catalunya, de La Passió d’Olesa 
de Montserrat i de l‘Associació de Jubilats 
i Pensionistes del Metro de Barcelona ací 
presents cada any en aquesta Vetlla. Sense 
oblidar totes les altres entitats que en el seu 
dia oferiren una llàntia, renovo l’ofrena de 
la flama de les nostres llànties votives que, 
fent corona al voltant vostre en aquesta 
basílica de Montserrat, són un símbol 
visible de la nostra estima i de la nostra 
devoció. 

Amb aquesta ofrena lluminosa, hi ha 
el nostre agraïment i la nostra pregària 
filial, la confiança de viure sota el vostre 
patronatge, els anhels i les preocupacions 
pel nostre País i el compromís renovat de 
fer més tangibles els valors inestimables de 
l’Evangeli en bé de la nostra estimada Terra 
Catalana. 

Durant l’ofertori es va fer l’ofrena de 
l’oli de les llànties, en què el president 
de la confraria Josep Estruch, va llegir 
una pregària que reproduïm al peu 
d’aquesta pàgina. En ella va destacar 
l’oferiment de totes les institucions i 
associacions que en el seu dia oferiren 
una llàntia votiva, renovant l’ofrena 
de la flama, que serveix de corona 
lluminosa al voltant de la Mare de Déu, 
com a símbol visible d’estima i devoció.

Amb aquesta pregària filial, el president, 
va demanar “la confiança de viure sota 
el seu patronatge i el compromís renovat 
de fer tangibles els valors inestimables de 
l’Evangeli en bé de la nostra estimada Terra 
Catalana”.

Acabada l’Eucaristia, es va invocar a 
la Mare de Déu de Montserrat amb la 
Visita Espiritual del bisbe català Pere 
Casaldàliga, en homenatge a la seva 
memòria. Finalment, tota la comunitat 
present va cantar el Virolai, himne a la 
Patrona de Catalunya.

Una vegada més, la nostra Confraria 
va mostrar als peus de la Patrona 
el sentiment montserratí de molts 
lleidatans que cada any ho expressen 
durant la Festa de la Moreneta.

La Teresina Llop i Josep Estruch en el moment de renovar l’Ofrena de la Flama.



“Ja en teníem de ganes de tornar a la Catedral
a venerar La Moreneta!”

Centenars de lleidatans van tornar 
a pujar el 27 d’abril, festa de la 
Mare de Déu de Montserrat al seu 
cambril de la Catedral de Lleida, per 
tal de venerar-la en la seva diada, 
després que l’any passat la Confraria 
hagué de suspendre el actes pel 
confinament. El comentari entre els 
fidels i devots era generalitzat: “Ja en 
teníem de ganes de tornar a la Catedral a 
venerar La Moreneta!”

La Catedral obrí les seves portes a 
2/4 de 9 del matí, per a celebrar tot 
just a les 9 hores la primera Missa en 
honor de la Patrona i en sufragi dels 
confrares difunts en aquest darrer 
any. La celebració fou presidida pel 
consiliari de la confraria Mn. Josep 
M. Escorihuela, si bé l’oficià a l’altar 
major i no a la capella de la Patrona 

El bisbe Salvador i Concelebrants, van pujar al Cambril de la Mare de Déu de Montserrat.

A les 11 del matí el degà del capítol Catedral 
Mn. Gerard Soler celebrà una segona Missa i 
a les 7 de la tarda el bisbe de Lleida Salvador 
Giménez, va cloure la festa de la Patrona de 
Catalunya presidint l’Eucaristia concelebrada i 
solemnitzada pel Petit Cor de la Catedral, que 
cantà al finalitzar el popular Virolai.

El bisbe Salvador en la seva homilia qualificà 
de molt significativa per a Catalunya la data 
del 27 d’abril: “...en aquesta diada Catalunya mira 
la muntanya de la nostra patrona. Dia per agrair a 
la Mare de Jesús, que ens dóna esperança de creure 
i ens convida a estimar a tothom”. Tingué també 
paraules d’agraïment per la nostra Confraria: 
“...pel seu esforç que no es perdi la devoció a la Mare 
de Déu”, digué.  Alhora, convidà els fidels a 
demanar-li que cuidi la nostra fe.

En la celebració es feu un especial record pels 
malalts i pels que han mort per la pandèmia. 
Tanmateix l’assistència de fidels a la celebració, 
no van superar en cap moment el 50% de 
capacitat, d’acord a la normativa de prevenció 
sanitària del PROCICAT vigent aleshores.

El president Josep Estruch, va manifestar la 
seva satisfacció per la resposta dels lleidatans: 
“Cal ser sincers i he de dir que amb el que encara 
estem passant per la pandèmia, ni en les millors 
previsions esperàvem tanta afluència de gent durant 
tota la jornada, fent cua per venerar la Moreneta, 
oferint-li desenes de ciris i nombrosos rams de 
flors, mantenint l’ordre d’accés al cambril. En les 
circumstàncies tant especials que estem vivint, 
no podia haver anat millor la festa de la nostra 
Patrona”.  Jordi Curcó

com era costum, a fi i efecte de 
garantir el distanciament entre els 
fidels.

Finalitzada la celebració, s’obrí el 
cambril de la MdD de Montserrat, 
accés que ha estat tancat durant tot 
aquest any de pandèmia, per tal de 
que els fidels i devots poguessin pujar 
de nou a venerar la seva imatge.

L’accés estigué controlat durant 
tota la jornada per membres de la 
Confraria, que informaven tothom 
de l’obligació de l’ús de la mascareta 
i la prohibició de tocar o besar la 
imatge, seguint les recomanacions 
de prevenció sanitària per la Covid 
19. Els fidels es limitaven a fer una 
lleu inclinació de cap, com a signe de 
respecte i veneració.

Paraules d’agraïment del president
a l’Eucaristia de la Festa de la nostra Patrona

En aquesta Eucaristia en honor a la Mare de 
Déu de Montserrat, patrona de Catalunya, vo-
lem agrair especialment la presència del nos-
tre bisbe Salvador, també als concelebrants, 
als confrares, a tots els devots de la Mare de 
Déu de Montserrat i al Petit Cor de la Cate-
dral i al seu director Mn. Joaquim Mesalles, 
que avui han solemnitzat aquesta Eucaristia.

La nostra confraria compta amb 140 anys. Per 
tant, quasi cada any hi ha un fet rellevant que 
ens permet rememorar un esdeveniment des-
tacat de la seva història. Aquest any coinci-
deix amb la commemoració del 75è aniversari 
de la seva restauració. La nostra intenció és 
celebrar-ho tots junts durant el mes de setem-
bre. Ja us mantindrem informats. 

Ahir, una representació de la Junta va assistir 

a la Vetlla de la Mare de Déu al Monestir de 
Montserrat. Amb motiu del nostre aniversari, 
vam ser convidats a fer l’ofrena de l’oli de les 
llànties a l’ofertori de la Missa, en nom propi 
i el de tots els que tenen una llàntia votiva a 
la basílica. Vam quedar molt agraïts i emocio-
nats per aquesta representació.

Recordar que del 7 al 14 de juliol, d’acord amb 
les pautes marcades des de Montserrat, volem 
convocar la tradicional Romeria a Montse-
rrat, que malauradament no es va poder orga-
nitzar l’any anterior. Tothom que s’hi vulgui 
inscriure ja pot fer-ho contactant amb qualse-
vol membre de la Junta. 

Finalment, ferm una crida als devots de la 
Mare de Déu de Montserrat perquè es facin 
confrares. La Nostra Patrona us espera. Els lleidatas van ofrenar prop de 1700 ciris 

als peus de la Patrona de Catalunya.



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

Lleida a la III Trobada de confraries de la Mare de Déu de Montserrat

Les dificultats que es van produir 
l’any 2020 per la pandèmia, no van 
fer possible realitzar la ja consolidada 
Trobada de Confrares al Monestir 
de Montserrat. Però, aquest any, 
gràcies a Déu, ens hem pogut reunir 
novament bona part de les confraries 
del nostra país. Tot i que encara 
hi ha certes restriccions sanitàries, 
teníem moltes ganes de participar en 
aquesta concentració per la necessitat 
de retrobar-nos amb la Verge Bruna 
en el seu Santuari i poder compartir 
amb tots els confrares el nostre anhel 
montserratí.
Per a la nostra Confraria, aquest any 
no deixa de ser un referent important 
al celebrar el 75è aniversari de la 
restauració després de la inactivitat 
produïda durant els anys de la Guerra 
Civil i que va quedar consolidada fins 
avui, que celebrem els 140 anys de 
la seva fundació. Per aquest motiu, 
volem commemorar-ho amb tota 
solemnitat, i la trobada al Monestir de 
Montserrat n’ha estat un exemple. Ens 
hem reunit als peus de la Moreneta 
per demanar-li l’ajuda necessària per 
continuar la tasca empresa pels nostres 
avantpassats.
L’estada a Montserrat l’hem compartit 
amb la confraria d’Aitona, que fins 
que no disposi dels estatuts aprovats, 
està associada a la nostra Confraria, el 
que ens ha permès agermanar-nos al 
voltant de la nostra Patrona.
El programa va començar amb una 
Eucaristia presidida pel P. Joan M. 
Mayol, rector del Santuari i director 
de la Confraria de la Mare de Déu 
de Montserrat, concelebrada pels 
consiliaris de les confraries presents. 
En la seva homilia va fer referència a 
les lectures pròpies de l’Eucaristia. De 
la lectura del llibre dels Proverbis, en va 
destacar la saviesa de Déu “Venerar al 
Senyor és el principi de la saviesa”, en 
contraposició a la fama i la riquesa com 
a principi d’esclavitud. De l’Evangeli 

en va ressaltar com Maria va viure 
la saviesa amb humilitat, “Hem de 
ser capaços, no sols de demanar, sinó 
d’escoltar el missatge de Maria”. 
La Capella de Música de la Seu de 
Manresa va solemnitzat l’Eucaristia 
amb els seus cants. La Missa va acabar 
amb la pregària dels confrares i el cant 
del Virolai. 
La Trobada continuà tot seguit amb un 
dinar de germanor, on tots els confrares 
assistents van poder compartir les 
seves vivències. Cada una de les 
delegacions aporten diferents punts 
de vista, però totes amb la mateixa 
finalitat: la devoció a la Mare de Déu 
de Montserrat.
Seguidament es van lliurar les cèdules, 
el llantió i la insígnia a tots els nous 
confrares. Acte ple d’emoció i de 
joia al constatar que la devoció a la 
Verge Bruna segueix viva i, de forma 
constant, va augmentant el nombre de 
confraries i de confrares en les nostres 
contrades.

La cloenda la posà al conferència 
“Construir amb temps de Crisi”, 
a càrrec de Mn. Antoni Deulofeu, 
rector de les esglésies de Sant Pere de 
Terrassa, on hi destaca la majestuositat 
de l’art visigòtic i romànic. Més que 
una conferència, va mostrar el seu 
testimoni sobre les experiències 
viscudes en moments de crisi, amb 
ulls d’espiritualitat montserratina 
des del cor terrassenc. Reivindicà 
com la presència de la Moreneta 
ens ajuda a superar els moments 
difícils i ens recordà les vegades que 
Montserrat, igual que tots nosaltres, 
va patir repetides crisis: Destruïda 
durant les guerres napoleòniques, 
malbaratada durant el Trienni Liberal 
i la desamortització de Mendizábal i 
també durant la Guerra Civil. Però, 
sempre, després de la crisi en va 
ressorgir un nou desvetllament i un 
futur millor. Ens proposà que també 
nosaltres hem de superar les crisis 
amb esperança i confiança en Maria. 
Va acabar recordant la seva estima a 
la Mare de Déu de Montserrat, sabent 
que és Ella la que ens porta als peus del 
Crist. 
La quantitat de confrares que vam 
assistir a la trobada, demostra la 
conveniència d’aquest retrobament. 
Teníem un gran desig de poder tornar 
a reviure moments de pregària a la 
Muntanya Santa. I com ha manifestat 
el pare Joan M. Mayol, “hem de ser 
capaços, no sols de demanar, sinó 
d’escoltar el missatge sensible de 
Maria”.
Com hem invocat en una de les 
pregàries dels Fidels “que l’amor a la 
Mare de Déu ens faci, com Ella, àvids 
de la saviesa de l’Evangeli i sol·lícits 
en la caritat”. Que el nostre pas per 
Montserrat serveixi per apropar-nos 
més a Déu. 

Josep Estruch Bascompte
President  de la Confraria

La representació de la Confradia de Lleida i Aitona va assistir a la trobada. (Fotos: Josep M. Currià)

Bona part de les confradies de Montserrat de tota Catalunya, van ser presents en la III Trobada.


