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AVUI PARLEM DE...

75 ANYS DE L’ENTRONITZACIÓ
DE LA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT
Daniel Pinya i Batllevell
El dia de la festa de la Mare de Déu de Montserrat d’enguany s’han complert els 75 anys de la
solemne entronització de la imatge de la Mare
de Déu en el seu tron actual.
L’any 1939, quan desprès del daltabaix de la
guerra civil, la sagrada imatge, que havia estat
amagada en lloc segur, va ser de nou exposada
a la basílica a la veneració dels fidels, la comunitat benedictina va creure oportú no tornar-li a
posar el mantell i els vestits que sols deixaven
a la vista la cara i les mans de la Verge i el Nen
Jesús. La imatge va ser col·locada al cambril,
de cara a la basílica, sobre un silló daurat amb
el respatller alt.
L’any 1944 el P. Adalbert Mª Franquesa, fill de
Moià i amb bons lligams familiars a Sabadell, va
proposar al P. Abat Antoni Mª Marcet i a l’Abat
coadjutor Aureli Mª Escarré, que ho era des del
1941 per l’avançada edat del P. Marcet, de fer
un nou tron més digne i definitiu a la imatge de
la Mare de Déu, més adient per la seva necessària protecció i conservació. Ells ho veieren molt
convenient i es va convocar una comissió de
laics que s’anomenà “Abat Oliva” perquè cuidés
de portar endavant el projecte. Es convocà una
subscripció popular i la gent de tot Catalunya es
volcà portant joies i objectes de plata i or i també
donatius, i s’encarregà la construcció del tron a
quatre joiers de Barcelona, Sunyer, Soler Cabot,
Serrahima i Mostany-Llopart, sota la direcció de
l’arquitecte Sr. Folguera. Malauradament el P.
Abat Marcet no pogué veure l’obra acabada, ja
que va morir el 13 de maig de 1946.

El tron té forma de retaule en un mur d’argent,
del mig del qual brolla un pedestal que sosté la
santa imatge, emmarcada entre uns plafons que
representen la Nativitat de Maria i la visita a santa Isabel. El sòcol es de pedra de Montserrat i hi
figura la imatge de sant Miquel, patró de la muntanya, L’interior del sòcol conté un cofre amb
pedretes que els escaladors van recollir uns dies
abans dels cims de la muntanya. Sota els plafons de plata hi ha els escuts de les diòcesis
de Catalunya. A dalt hi ha els tres atributs, la
corona, el ceptre i el lliri, que foren ofrenats l’11
de setembre de 1881 (diumenge més proper a
la festa, que aleshores se celebrava el 8 de setembre) quan la sagrada imatge va ser coronada
canònicament per concessió del Sant Pare Lleó
XIII, quan encara duia els vestits i el mantell de
roba.
El 27 d’abril de 1947, que aquell any era diumenge, més de 70.000 persones que havien
pujat a la muntanya, molts d’ells a peu, ja la vi(Continua al darrera)

gília, omplien les places i tots els accessos per
seguir la Missa pontifical celebrada pel cardenal
primat de Tarragona, en llatí com corresponia
aleshores, amb l’assistència de tots els bisbes
de Catalunya i nombroses autoritats civils.
A l’acabar la Missa tothom s’emocionà en gran
manera al sentir en català les pregàries de la visita espiritual del Dr. Torres i Bages, responent
amb gran fervor a les corresponents Avemaries, ja que era la primera vegada desprès de la
guerra civil que se sentia el català en un acte
públic, gràcies a que s’havia aconseguit el permís amb moltes restriccions. Poc desprès quan

el representant del govern de Madrid, el ministre
Sr. Martin Artajo va començar el seu discurs, tot
el poble es va posar a cantar el Virolai. Aquest
fet i que a la matinada uns escaladors havien
penjat una gran bandera catalana al cim més alt
de cara a les places i que la policia no va aconseguir pujar a treure, va motivar que l’endemà
mateix el governador civil Sr. Bartolomé Baeza
fos destituït.
El fet de l’entronització de la patrona de Catalunya tingué un gran abast arreu del país ja que a
més de l’aspecte religiós se li volgué donar un
esperit de reconciliació.

CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE III DE PASQUA. Missa de vigília,
dissabte a les 8 del vespre. Diumenge, missa a
2/4 de 10 del matí, 11 en castellà, 12 del migdia
i 8 del vespre.
HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS.
Cada dia a les 8 del vespre.
PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ. Cada dimecres a 2/4 de 9 del vespre, al presbiteri.
PREGÀRIA FAMILIAR AMB ELS MÉS MENUTS (0-7). Cada tercer dissabte de mes, a 2/4
de 6 de la tarda, pregària familiar amb els més
petits.

REFLEXIÓ DE LA PARAULA. Dilluns dia 2 de
maig, a les 7 de la tarda reunió amb el grup Sant
Mateu i dimarts dia 3 de juny, a 2/4 de 8 del vespre, amb el grup Sant Joan.
CONSELL PARROQUIAL. Dimarts dia 3 de
maig, a les 6 de la tarda, reunió del Consell Parroquial. Queden convocats els representants de
tots els grups i comissions.
ECONOMIA. Reunió dijous dia 5, a les 6 de la
tarda.
APLEC DE LA MARE DE DÉU DE LA SALUT.
Dilluns dia 9 de maig,a 2/4 de 12 celebració de
l’eucaristia a càrrec de Mons. Salvador Cristau,
bisbe de Terrassa, i concelebrada pels mossens
de les diferents parròquies.
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