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SENYORA DE MONTSERRAT 

Tots hem sentit a parlar -i tots hem resat alguna vegada o altra- la 

«Visita espiritual a nostra Senyora de Montserrat», escrita pel bisbe 

Josep Torras i Bages, que va ser bisbe de Vic de l’any 1899 al 1916.  

En el començament de cadascuna de les set invocacions  el bisbe 

Torras destaca alguna virtut de la Verge Maria i ho fa amb una 

originalitat que val la pena se fixar-nos-hi. Recordem-ho:   

«Verge prodigiosa, tron puríssim on reposà l’Eterna Saviesa». 

«Mare castíssima, mirall de puresa, flor de les verges». 

«Profetessa admirable que beneíreu i alabàreu l’Etern» 

«Rosa de caritat, foc que sense consumir escalfa» 

«Santa Engendradora de l’Etern, filla del vostre Fill» 

«Verge poderosa» 

«Senyora de Montserrat» 

El bisbe Torras va aconseguir, en aquesta visita espiritual, unir la 

poesia i la fe, encara que, avui, en el conjunt del text  hi trobem 

algunes expressions que ara potser no les diríem de la mateixa 

manera. Però hem d’aprendre a situar els textos en el seu context, és 

a dir, en el moment en què van ser escrits, i així en podrem captar 

tot el seu sentit.  

Avui ens falten poetes que sàpiguen parlar de la Verge Maria, que 

sàpiguen cantar les seves virtuts i el seu paper destacat en la història 

de la salvació,  i que ho sàpiguen fer amb senzillesa i, alhora, amb la 

màxima profunditat i claredat. Poetes que uneixin poesia i fe, poetes 

creients que deixin sortir de la seva ploma o del seu ordinador la fe 

que porten impresa al cor, i la sàpiguen expressar amb paraules que 

siguin entenedores pels homes i dones d’avui.   

Que demà, amb motiu de la solemnitat de la Mare de Déu de 

Montserrat, patrona principal de Catalunya i Patrona del nostre 



bisbat, pensem a pregar per tot el nostre país i demanar a la 

Immaculada Verge Maria que tots els catalans ens esforcem a  

progressar en la fe, l’esperança i la caritat, per tal que, ajudats per la 

seva intercessió, arribem, després del nostre pelegrinatge en aquest 

món, a la muntanya santa que és Crist. 

Verge de Montserrat, pregueu per tots nosaltres.  

El mossèn    

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: dijous, dia 30: pels difunts de la 

parròquia; dissabte, dia 2 de maig: pels difunts de la parròquia; 

diumenge, dia 3: pel poble de Viladrau.  

SOLEMNITAT DE LA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT: Demà, 

dilluns, dia 27, a les set i trenta-cinc minuts del vespre (a les 

19h 35m), celebrarem la missa en honor de la Verge de Montserrat, 

patrona principal de Catalunya.  

 

INFORMACIONS 

27 d’abril (a Catalunya) 
 
LA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT 

Solemnitat 

 
Al segle XI, l’abat Oliba funda el monestir de Santa Maria de 

Montserrat en una muntanya que de temps molt antic és plena 
d’ermites. I a partir d’aquí, la devoció s’estén arreu de Catalunya i 

més enllà. El 1881, amb motiu del mil·lenari del trobament (segons la 
tradició) de la imatge, té lloc la seva coronació canònica i el papa Lleó 

XIII la declara patrona de Catalunya i institueix la seva festa el 
diumenge següent al 25 d’abril, data tradicional del trobament. 

Finalment, el 1914 la festa queda fixada el 27 d’abril. I des de 
Montserrat, Maria continua essent punt de referència del nostre camí 

cristià. 

 

APLEC A SANT SEGIMON: Com ja és tradicional, el dia 1 de maig, 

que aquest any s’escau en divendres, se celebrarà el tradicional aplec 

de Sant Segimon. La missa se celebrarà a les 11 del matí. 

Presidirà la Missa el P. Josep Sureda, claretià.  



 

 
 

 

 
 

 


