
Com ja és tradició, la nostra Confraria 
celebrarà el diumenge 8 de setembre la festa 
de la Nativitat de la Mare de Déu, coneguda 
popularment a casa nostra com a Festa de les 
Marededéus Trobades, com ho és la nostra 
Patrona la Mare de Déu de Montserrat.
Ho celebrarem a les 12 del migdia a la 
Catedral Nova, unint-nos a la Missa cantada 
pel petit Cor de la Catedral de Lleida que se 
celebrarà a l’altar major, al coincidir enguany 
la festa amb diumenge. 
La Missa serà aplicada en memòria del 
confrares difunts traspassats recentment: 
Fina Miró, Montserrat Sales, Lluis M. Vallès, 
María Torrent, Montserrat Solé.

RECEPCIÓ I BENVINGUDA A 21 NOUS 
CONFRARES
Finalitzada la celebració, tindrà lloc l’acte 
simbòlic de recepció i benvinguda de 21 
nous confrares inscrits darrerament a la 
Confraria. A tots ells els hi serà lliurada la 
cèdula acreditativa, la insígnia de Confrare 
i el llantió de la Mare de Déu de Montserrat.
Tot seguit, els celebrants conjuntament amb 
els confrares i fidels ens traslladarem fins 
l’altar de la Patrona, on  tindrà lloc el cant 
del Virolai i la veneració de “la Moreneta” 
en el seu cambril, commemorant la seva 
segona festa.
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Davantal Establint ponts entre la Confraria i
la parròquia de la MdD de Montserrat

Diumenge 8 de setembre a la catedral de Lleida
EUCARISTIA DE LA FESTA DE LES MAREDEDÉUS TROBADES

Establint ponts entre la Confraria de la 
Mare de Déu de Montserrat de Lleida i 
la Parròquia anomenada col·loquialment 
La Montserratina.  Els lectors d’aquest 
número podreu observar quelcom que 
ja imagineu: la complicitat en honor 
a la Mare de Déu de Montserrat entre 
la Confraria i la Parròquia. De ben 
segur, aquella va tenir molt a veure en 
la devoció popular del nostre bisbat. 
Una devoció que va permetre que en la 
diòcesi lleidatana es posés el nom d’una 
parròquia de l’horta a aquesta advocació 
tan de casa nostra, tan del poble català. 
És que parlar de la Moreneta és parlar de 
la presència amorosa de Déu al llarg de la 

nostra història, i com aquesta presència 
es va encarnar en la persona de Jesús per 
mitjà d’una noia de Natzarè: Maria. Ella 
ens recorda la importància de l’escolta 
divina que permet la renovació per mitjà 
dels signes dels temps, per mitjà dels 
quals, Déu ens parla. Aquest és el fil 
conductor tant de la Confraria com de 
la parròquia: romandre atents als nous 
temps sense deixar de banda la riquesa 
de l’herència rebuda. Això ens convida 
a fer present la missió que comparteixen 
ambdues entitats eclesials: fer present la 
història de salvació enmig de la nostra 
gent, del seu llenguatge, de la seva 
cultura, de la seva essència, i fent visible 
sempre una església en sortida i acollida 
de l’altre. 
Ambdues entitats, Confraria i Parròquia, 
som l’ara de Déu, és a dir, tenim present 
la nostra realitat, els nostres desitjos, les 
nostres ferides, les nostres recerques, 
l’ambient digital, els nouvinguts,... i 
com Maria, fem visible el compromís 
envers els altres, fent visible l’ara de 
Déu. Ell ens convida a no amagar-
nos, i per mitjà de la seva mare i el seu 
fill ens ofereix la possibilitat de donar 
resposta als grans reptes i interrogants 
de la millor manera: arromangant-nos i 
posant-nos mans a la feina. No val a ser 
espectadors, sinó tot allò contrari: des de 
la vessant parroquial o de confrare hem 
de tenir una presència activa en la nostra 
realitat, en el nostre entorn més proper. 

Això és un repte en majúscules perquè 
suposa haver realitzat un exercici 
interior profund de plenitud que ens 
duu a oferir una proposta engrescadora, 
fraternal i compromesa, que serà motiu 
d’interpel·lació per molts. 

Els membres de la Confraria i la 
Parròquia Mare de Déu de Montserrat 
farem possible un discerniment de la 
realitat viscuda i aportaren somnis i 
visions. Visions de la grandesa a la qual 
tota persona i col·lectiu és cridada a viure 
i somnis dels valors transmesos pels 
antics i que ens recorden la necessitat de 
seguir les arrels que ens diuen allò que 
som. 

Mn. Xavier Batiste 
Consiliari de la Confraria



CRÒNICA DE LA LXXII ROMERIA A MONTSERRAT

Una vegada més podem constatar com 
la nostra estada a Montserrat durant els 
vuit dies de romiatge, ha estat de gran 
satisfacció per a tots els romers. Per una 
part, es molt gratificant poder formar part 
dels membres de la Confraria que un any 
més hem sentit la necessitat d’estar uns 
dies al Monestir de Montserrat, on se’ns 
permet viure l’espiritualitat mariana i 
benedictina d’una manera plena i que ens 
ajuda a alimentar la nostra vida interior.
Però, per altre part, tot i anar conformant 
un grup de persones entusiastes, aquest 
any hem tingut l’inconvenient que a 
darrera hora, diversos romers, es van 
donar de baixa per diferents motius, 
majoritàriament de salut, y que ens 
remou a tots al ser precisament un grup 
de confrares del que se’n diu de pedra 
picada. No havien fallat mai i ara els hem 
trobat a faltar.
Cada dia de la Romeria hem gaudit 
d’alguna activitat que ens ha ajudat a  
aconseguir els objectius marcats. Ja el dia 
de l’arribada vam assistir a una Eucaristia 
al Monestir de Sant Benet de Montserrat 
(Benetes) presidida pel nostra consiliari, 
Mn. Xavier Batiste. Al dia següent va 
organitzar-se una xerrada impartida 
pel confrare i company de Junta Albert 
Puchol, amb el títol “Què ens demana 
Déu?” que va fer-nos reflexionar sobre la 
nostra postura personal.
El dia 11 de juliol és festa gran a 
Montserrat. Es celebra la festivitat de 
Sant Benet. Vam assistir  a la solemne 
Eucaristia presidida per  pare abat. En la 
seva homilia va emfatitzar que «Hem de 
portar els ensenyaments de Sant Benet, 
que són els de l’Evangeli, a la nostra 
societat, als ambients on ens movem, 
a la família, als amics, en el treball, en 
l’esbarjo, en les tasques del voluntariat, a 
les associacions,....». 
A l’endemà, el P. Joan M. Mayol director 

de la Confraria de Montserrat, ens 
va delectar amb una reflexió sobre la 
proposta pastoral d’enguany: “Doneu-
nos l’Alegria”, on va destacar la 
importància de l’alegria per a la nostra 
fe amb un seguit d’exemples, començant 
per l’anunciació de l’àngel a Maria: 
«Alegra’t, plena de gràcia» (Lc 1, 28), per 
seguir exposant com l’alegria és un tema 
cabdal pels creients. Va citar l’experiència 
dels deixebles d’Emmaús (Lc 24,13-35), 
un dels quals, Emmanuel Carrère en el 
“Regne” l’identifica amb el diaca Felip i 
exposa que «es van confessar mútuament 
que estaven convençuts que ja mai més no 
tornarien a estar tristos». Conèixer a Jesús 
vol dir no tornar mai més a estar tristos. 
Com ja és tradició, durant el divendres 
d’estada a Montserrat vam seguir el 
res del Via Crucis. El camí reprodueix a 
través d’escultures l’itinerari de Jesús de 
Natzaret portant la creu fins al Calvari.
El dissabte dia 13, també vam poder fluir 
d’una interessant reflexió, mitjançant la 
xerrada del seminarista de Lleida, Joshua 
Enrique, sobre la seva experiència de 
vida. A través d’una intervenció molt 

amena, ens va anar desgranant tots els 
passos que ha seguit durant la seva vida 
fins a trobar la vocació sacerdotal. Va 
destacar la importància de la seva mare, 
per fer-li viure la fe des d’infant. Tots els 
assistents vam descobrir una persona 
jove i, a la vegada molt madura per 
prendre una decisió tant important de 
forma meditada i convençuda. A les 10 de 
la nit, el germà Lluís M. va solemnitzar la 
Vetlla a la basílica, seguint les pautes de 
la proposta anual sobre l’Alegria.

El diumenge fou la Diada de la Confraria 
a Montserrat amb un seguit d’actes que ja 
trobareu descrits en aquest butlletí. Quin 
goig veure a tots els romers participant 
d’un dia fonamental en la vida de la 
Confraria. 

Ja al final de l’estada a Montserrat, el 
dilluns dia 15, vam resar el rosari seguint 
el camí dels Degotalls, tan entranyable per 
tots nosaltres, on es ressalta l’advocació 
a la nostra patrona la Verge Blanca de 
l’Acadèmia. El dimarts dia 16, plens de 
joia, vam celebrar una Missa d’acció de 
gràcies al Cambril de la Mare de Déu de 
Montserrat, per, tot seguit, reprendre el 
camí de tornada a Lleida…



El bisbe Salvador pujà a montserrat per celebrar-hi 
el dia de la Confraria de Lleida

El diumenge 14 de juliol tingué lloc el dia de la Confraria 
de Lleida a Montserrat. Per aquest motiu la Confraria va 
organitzar un autocar per facilitar la seva assistència als 
confrares i lleidatans que volgueren sumar-se a la celebració, 
sumant-se així amb els romers que ja participaven a la a la 
Santa Muntanya de la LXXII Romeria. Entre aquests ho feu 
també el bisbe de Lleida Salvador Giménez Valls, que pujà a 
Montserrat on presidí a les 11 del matí la Missa conventual 
a la basílica i acompanyà als romers durant gairebé tota la 
jornada.

La celebració s’inicià amb la tradicional Ofrena a la Patrona 
que llegí Jordi Curcó en nom de la Confraria, amb aquestes 
paraules:

“Als peus de la nostra Mare i Patrona, els romers de la Confraria 
de la Mare de Déu de Montserrat de Lleida, encapçalats pel nostre 
bisbe Salvador que avui presideix l’Eucaristia, volem manifestar el 
nostre goig de poder continuar pujant a aquesta Santa Muntanya 
i ja en fa, amb aquest, 72 anys de la nostra Romeria. Seguint la 
tradició, en el moment de l’Ofertori farem ofrena de l’oli de la 
nostra terra garriguenca, que ha patit el foc que ha cremat oliveres i 
esperances. També oferirem al nostra fruita, préssecs del Baix Segre, 
curulla de color i de vida. Com diu l’Himne a la Mare de Déu de 
Montserrat que cantem a Lleida:

Sou 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!.

Finalitzada la celebració i després de cantar el Virolai, tingué 
lloc la tradicional recepció del P. Abat Josep M. Soler amb 
els romers lleidatans, al quals va agrir la seva fidelitat amb 
Montserrat, així com les ofrenes de fruita i oli presentades 
en l’Ofrena de la Missa. L’abat va encoratjar a la Confraria a 
preparar ja la commemoració de la 75 Romeria: “Encara falta 
dies, però és un xifra significativa que cal commemorar i celebrar. Cal 
anar-hi pensant”, digué l’abat. Tot seguit oferí unes paraules 

de reflexió a l’entorn del lema pastoral de Montserrat per 
aquest any: “Maria causa de la nostra alegria”. En aquets 
sentit digué que a la nostra societat li falta alegria: “Maria és 
la causa de la nostra alegria per què ens ha portat Jesucrist”.

El bisbe Salvador, en unes afectuoses paraules, digué que 
la Confraria de la Mare de Déu de Montserrat de Lleida, 
amb la seva Romeria i els actes que organitza en honor de la 
Moreneta fa present l’alegria de Maria: : “Això és molt bo i no 
teniu que perdre-ho mai”.

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

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



La Sra. Pilar Boldú, vídua del recordat music Josep Prenafeta, ens ha cedit la lletra 
d’unes sardanes montserratines que guardava al seu arxiu i que ara ha rescatat 
per poder publicar-les al nostra butlletí.  Agraïm la seva donació i comencem 
la publicació d’una de les lletres de sardana, signe de la nostra tradició poètica-
musical envers la Moreneta. 

A MONTSERRAT
Oh, Montserrat! Oh, Montserrat!
La campana volteja, catalans, bons romeus,
la dolça Moreneta vol l’esguard dels fills seus

Salve dels catalans Mare i Senyora,
aquí tenia els vostres tots plens d’amor.
Vostre poble som, qui us adora.
Salve, tots reclamem vostre favor!

Pugem Amunt el cim de Sant Jeroni.
Veurem el patrimoni que farem tan gran com era.
Veurem el Pirineu, la planura, el poblat,
la mar blava i riallera

Oh, Montserrat! Oh bell Montserrat!

Salve, adéu-siau Mare i Senyora,
ja tornarem al vostre abric, tots plens d’amor.
Vostre poble som, qui us adora.
Salve! Tots reclamen vostre favor.     

Autor de la música: Antoni Pérez Moya
Autor de la lletra: Pere Riera Riquer

Un carrer del barri de Balàfia de Lleida 
porta el nom de Verge de Montserrat, en 
homenatge a la Patrona de Catalunya.
El vial és troba situat a l’extrem del 
barri i molt proper a la carretera de la 
Val d’Aran. Forma part d’una illa de 
36 habitatges de tipus social que foren 
construïts l’any 1951 per l’anomenat 
Patronato Diocesano del Hogar, que 
havia estat constituït a iniciativa del 
bisbe de Lleida Aurelio del Pino per tal 
de poder contribuir des de l’església, a 
eixugar el dèficit d’habitatges d’aquest 
tipus que hi havia aleshores a la nostra 
ciutat. 
El Patronat aconseguí així unificar alguns 
iniciatives que en aquest sentit havien 
sorgit de divers institucions eclesials 

com la parròquia de Sant Joan, amb el seu rector Mn. Macarulla al capdavant; 
dels jesuïtes, amb el P. Tàpies, així com Càritas Diocesana presidida per Francesc 
Servat i el recolzament de la Junta Diocesana d’Acció Catòlica. 
Els 36 habitatges, conegudes popularment com les “casetes del bisbe” eren i són 
encara en alguns casos que no han estat remodelats, petites cases de dues plantes, 
amb escala exterior per accedir el pis superior, tres habitacions, cuina-menjador i 
bany. 
La construcció donà lloc una nova urbanització configurada per diversos carrers 
que van ser batejats tots ells amb el nom de distintes advocacions marianes 
populars i molt conegudes i venerades a casa nostra com la Verge de Núria o la 
Verge del Pilar. El carrer principal porta el nom de la patrona de Lleida la Verge 
Blanca, mentre que el darrer de tots i potser el més petit, amb set petites cases, és 
el que fou batejat amb el nom de Verge de Montserrat. 

Record d’en Josep Prenafeta

Un carrer del barri de balàfia porta el nom
de  Verge de montserrat

CLOENDA DE L’EXPOSICIÓ
“MONTSERRAT A ESCAIRE

I CARTABÓ” 

Des del passat 27 d’abril, festa de la Mare 
de Déu de Montserrat Patrona de Catalunya 
i fins aquest 8 de setembre, festa de les 
Marededéus Trobades, la Confraria ha 
mantingut ubicada en l’espai obert sota el 
cor de la Catedral de Lleida, una selecció 
de 16 dibuixos del delineant lleidatà Fèlix 
Montagut, originals tots ells del llibre 
“Montserrat a Escaire i Cartabó”.

El llibre de Fèlix Montagut, autor d’altres 
6 títols més dedicats a la ciutat de Lleida 
i altres indrets i comarques, recull 53 
il·lustracions que mostren racons, espais, 
paisatges i monuments montserratins que 
s’acompanyen tots ells de textos una bona 
part dels quals han estat exposades durant 
aquest gairebé quatre mesos, del quals 16 
han conformat dita exposició.

Tanmateix la Confraria va editar amb 
motiu de la festa patronal 5.000 punts de 
llibre amb una il·lustració de la imatge de 
“la Moreneta”, original d’aquest delineat i 
dibuixant lleidatà. 

Cal afegir també que l’amic Jaume Climent, 
conegut per “Jaumedelleida”, que realitza 
gravacions d’esdeveniments ciutadans, actes 
culturals i reportatges culturals per a ser 
penjats a la xarxa, ha editat una gravació de 
2 minuts amb el mateix títol de l’exposició, 
on recull amb imatges els  dibuixos exposats. 
Podeu entra-hi amb aquesta adreça:  https://
youtu.be/nfL-toQOAHw.

L’ORATORI DELS DOLORS 
ACOLLIRÀ LA IIIª TROBADA 

D’ADVOCACIONS MARIANES 
DE LLEIDA 

La Congregació dels Dolors de Lleida és 
l’encarregada enguany de l’organització de 
la IIIª Trobada d’Advocacions Marines de 
Lleida, que tindrà lloc el diumenge 15 de 
setembre, festa litúrgica de la Mare de Déu 
dels Dolors (Dolors Gloriosos), a les 12 del 
migdia a l’Oratori del s Dolors al carrer 
Cavallers de Lleida, amb la celebració de 
l’Eucaristia.

La primera edició de la Trobada fou 
organitzada l’any 2017 per l’Acadèmia 
Marina de Lleida, mentre que la segona edició 
va ser a càrrec de la nostra Confraria que va 
celebrar-la a l’altar de la nostra Moreneta a la 
Catedral de Lleida, el 21 d’abril de 2018, amb 
una nodrida participació.

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


