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AVUI PARLEM DE...

“DINS VOSTRE MANTELL BLAU”
Daniel Pinya i Batllevell

El portaveu de l’1 de maig explicava com l’any
1939 quan van tornar a la basílica la imatge de
la Mare de Déu de Montserrat, després de tres
anys amagada en lloc segur durant el temps del
daltabaix del 36, els monjos aprofitaren l’avinentesa per mostrar després de molts segles la Sagrada Imatge sense els vestits postissos en tota
la seva bellesa original.
Això podria fer que quan els devots cantem la
primera estrofa del Virolai, puguin pensar que
parlar del mantell blau és una figura literària pel
bé de la rima del vers:
Amb serra d’or els angelets serraren
eixos turons per fer-vos un palau,
reina del cel que els serafins baixaren,
deu-nos abric dins vostre mantell blau.
Però a la biografia novel·lada sobre Verdaguer
del senyor Àlvar Valls (Edicions de 1984, S. L.
del març de 2020) que tan generosament ens
va venir a explicar a la parròquia, explica que el
canonge de Vic, Jaume Collell, va proposar a
l’abat Muntades de celebrar el 1980 el centenari
de la trobada de la Sagrada Imatge; quan van
pujar a Montserrat juntament amb Mossèn Cinto
i el Dr. Sardà i Salvany. Va dir Collell: “Cinto, tu
seràs el poeta de les festes de Montserrat, escriuràs un himne a la Verge que el pugui cantar
tothom”. Mossèn Cinto així ho va fer, i va escriure el Virolai; es va convocar un concurs musical
que va guanyar el mestre Josep Rodoreda i el
dia 25/04/1980 després de l’ofici pontifical de la
festa es va cantar per primera vegada el Virolai.
Com que la imatge de la Mare de Déu portava

sobre el vestit brodat un mantell blau, com es
pot veure en estampes i majòliques, és molt normal que mossèn Cinto per demanar-li que ens
acollís fes aquesta referència.
Al cantar el Virolai quasi sempre només es canta
la primera estrofa, tan entranyable, esmentada
abans. I això fa, que moltes persones no coneguin la bellesa de les set estrofes següents, totes elles alternant cada una amb devoció a la
Mare de Déu, una lloança i una pregària.
Ja que estem en una societat que sembla que
algunes persones viuen al marge de la religió,
seria bo que quan cantem o resem el Virolai a la
Mare de Déu, no oblidem la quarta estrofa “Torneu a Déu els cors que l’han deixat”.

CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE DE PENTECOSTA. 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.

REFLEXIÓ DE LA PARAULA. Dimarts 7 de
juny, a 1/4 de 7 de la tarda, trobada del grup
Sant Pau. Dimecres 8, a 2/4 de 8 del vespre,
trobada del grup Sant Lluc.

HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS.
Cada dia a les 8 del vespre.

CONSELL PARROQUIAL. Dimarts dia 7, reunió
del consell parroquial, a les 6 de la tarda queden
convocats els representants de tots els grups i
les comissions.

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.

UNIÓ DE MARES. Dijous 16 de juny a les 5 de
la tarda, assemblea general de sòcies a l’auditori Mn. Joan Nonell. A les 6, concert cloenda
del curs amb el Quartet de violoncels “SCQ” que
interpretarà peces de Granados, Ravel, Txaikovsky i a les 8 del vespre missa parroquial.
REBOST PARROQUIAL. Volem agrair a l’Escola del Carme el lliurament d’aliments i diners al
Rebost parroquial. Gràcies per la vostra solidaritat en nom de totes les famílies.

Jo 7,37-39
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