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om heu pogut veure a la portada, aquest any hem canviat
la data de la Romeria de Sabadell a Montserrat, i l'hem programada pel cap de setmana dels dies 14 i 15 de maig, de
comú acord amb Montserrat i tots els col·lectius que hi participen.
Després de no poder celebrar-la l'any passat per primera vegada,
degut a la maleïda pandèmia, hem cregut més convenient posposar-la a la primavera, en comptes de l'hivern, per tal d'assegurar la
participació de tothom. Als primers fulls de la revista hi trobareu el
programa complet, que si bé encara no està tancat del tot, llevat d'un
dels actes de diumenge al matí, la resta ja és bastant definitiu.
Aquesta primera revista de l'any 2022 que us presentem, volem que
sigui una mena de recordatori de tots els actes que hem celebrat amb
motiu del 150 aniversari de l'Acadèmia.
Hi podeu trobar un resum de les 4 conferències, escrits pels mateixos ponents, els senyors Jaume Barberà, Santi Vila, Josep Lluís Martin
Berbois, i la Mireia Gargallo que ens escriu la de les Confraries en
substitució del ponent el Reverend Pare Joan Maria Mayol. També hi
publiquen una entrevista que els serveis de premsa de Montserrat
varen fer en el seu dia, al nostre membre de la Junta en Joanjo Rios.
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Programa dactes de la 126a Romeria de Sabadell a Montserrat
DISSABTE, 14 DE MAIG

A tres quarts de 5 del matí: Concentració de pelegrins
a la plaça Sant Roc, davant lEsglésia de Sant Feliu, per
iniciar el camí a peu cap a Montserrat.

cés pel camí dels ciris. En aquest acte el pare Joan
Maria Mayol rector de la Basílica tornarà a fer entrega
de les credencials a cadascun dels pelegrins que hagin pujat a peu.

A les 7 del matí: Sortida des de les esglésies romàniques de Sant Pere de Terrassa.

DIUMENGE, 15 DE MAIG

A les 10 del matí: Sortida en tren des de lestació de

A dos quarts de 9 del matí:

A la 1 del migdia: Dinar a Monistrol de Montserrat.

Sortida de diferents llocs de Sabadell (plaça Marcet i
Parròquia de Ca NOriac i Barberà del Vallès) en autocar fins a Monistrol, per pujar a Montserrat en Cremallera.

A dos quarts de 3 de la tarda:

A dos quarts de 10 del matí:

la Renfe de Sabadell-Centre, per ajuntar-nos amb els
romeus, i continuar a peu des de Vacarisses.

Sortida de Monistrol de Montserrat pel camí del
Pelegrí per pujar a peu la muntanya.

A dos quarts de 5 de la tarda:

Arribada a Montserrat de tots els romeus a la plaça
de lestació del Cremallera. Recepció amb coca i vi bo.

Arribada a Montserrat. Temps lliure per esmorzar.

A dos quarts d11 del matí: Via-Creu organitzat per

la Germanor Interparroquial dels Portants del Sant
Crist. Concentració a la plaça de Santa Maria.

A dos quarts d1 del migdia a la plaça Santa Maria:

Pregària dels nens de lesplai al Cambril de la Mare
de Déu. En aquest acte el pare Joan Maria Mayol, Rector de Montserrat entregarà les credencials a cadascun dels romeus que hagi pujat a peu.

Visita encara per decidir: Ruta literària, Montsedrrat
dit pels poetes, La mirada del biblista, fons fotogràfic del Pare Ubach, Lescolania de Montserrat, visita
a les seves dependències, Lespai audiovisual del
Museu.

A dos quarts de 9 de la nit:

A dos quarts de 2 del migdia:

A dos quarts de 8 del vespre:

Sopar de germanor dels joves i lesplai, a ledifici Abat
Garriga.

A les 10 de la nit:

Vetlla de Pregària al Cambril de la Mare de Déu,
organitzada pel Grup de Joves de les parròquies de la
Zona Pastoral de Sabadell. Oberta a tothom amb ac-

Dinar de Germanor al self-service.

A un quart de 5 de la tarda:

Entrada en processó a la Basílica del Ciri Votiu de la
ciutat. Seguidament a laltar major, concert a càrrec de
la Coral La Industrial de lAcadèmia Catòlica.
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A tres quarts de 5 de la tarda:

Ofrena del Ciri Votiu de la ciutat a la Mare de Déu.
Benvinguda pel Reverend Pare Abat, Manel Gasch
Hurios.

A les 5 de la tarda:

Eucaristia a la Basílica, presidida pel nostre Bisbe, Mns. Salvador Cristau, i
concelebrada amb sacerdots de diferents
parròquies de la Zona
Pastoral de Sabadell.
Els cants de la missa
aniran a càrrec de la
Coral La Industrial
juntament amb els
grups dadolescents i
joves de les parròquies. A la sortida es farà
una col·lecta a favor de
Càritas Sabadell, i
cantarem tots plegats
el cant de lHora dels
Adéus.

A dos quarts de 7 de
la tarda:

Concentració dels pelegrins a la plaça de
Santa Maria per agafar
el cremallera cap a
Monistrol.
Posteriorment sortida dels autocars cap a Sabadell.
ORGANITZACIÓ:
Lorganització i coordinació de la Romeria, la porta a
terme lAcadèmia Catòlica conjuntament amb les parròquies de la Zona Pastoral de Sabadell.

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:
Acadèmia Catòlica, carrer Sant Joan, 20 Sabadell. Telèfon 93 725 75 19. Els tiquets dinscripció per la pujada a peu, viatge, dinar de germanor i allotjament,
es podran adquirir a
secretaria, els dies de
diari de 5 a 8 de la
tarda a partir del dia
1 dabril.
Les places de les habitacions són limitades i sassignaran per
rigorós ordre de sol·licitud.
També podeu fer les
vostres inscripcions a
les següents parròquies,
-Sagrat Cor de Ca
nOriac
-Santa Maria de Barberà del Vallès
-Nostra Senyora de la
Mercè de Badia del
Vallès

Properament durant
el mes dabril, editarem els cartells i
tríptics amb els
preus del viatge, dinar i allotjaments.
Obligatori treure el tiquet de la inscripció de 5 euros.
Lorganització es reserva el dret de canviar o anul·lar
qualsevol dels actes anunciats, sense previ avís.

Tintoreria ràpida
La qualitat en una hora
Tel. 93 727 16 23
vitsec.sbd@hotmail.com

Calderon, 38 Local 7
08201 Sabadell
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Fragments rellevants de la història de lAcadèmia Catòlica
A lamic i expresident de lentitat
Esteve Renom i Pulit

Lluïsos de la Congregació Mariana que posteriorment

El 26 de desembre de 1870 va crear-se lAcadèmia
Catòlica de Sabadell en el domicili del mossèn Feliu
Sardà i Salvany al carrer Sant Joan 17. Lactivitat de
lAcadèmia no va fer-se esperar i el 1871 ja va publicar el primer butlletí amb el nom de Joventut Catòlica i va establir-se en un nou estatge social al carrer
de la Rosa 15.
Entre el 1873 i el 1876 lentitat va patir la suspensió
de la seva activitat a causa dels canvis polítics com la
proclamació de lefímera República, la iniciada tercera Guerra Carlina i la restauració monàrquica dAlfons
XII. Des del 1877 lAcadèmia va tenir diferents seus
fins arribar al carrer Sant Joan el 1884. Precisament
aquell any va ser erigida pel Bisbe de Barcelona i se li
va donar el nom oficial dAcadèmica Catòlica de Sabadell. Durant els posteriors anys va consolidar-se
amb la inauguració de la biblioteca i la sala destudis
i lectura i lorganització dels nous romiatges a Montserrat (1892).

veu de lAcadèmia Catòlica, la Joventut Catòlica i la
Congregació Mariana de Sabadell. El 2 de gener de

Al juliol de 1909 va produir-se la Setmana Tràgica, un
aixecament popular degut a les moltes desigualtats
socials del moment. Un dels sectors més castigats va
ser lEsglésia amb la crema desglésies. LAcadèmia no
va patir directament aquests estralls i, fins i tot, va
poder crear lAcadèmia de la Congregació Mariana de
Sant Lluís, impulsora i renovadora dAplecs Marians,
tant de La Salut com de Togores.
Entre 1914 i 1918 va produir-se la Primera Guerra
Mundial, on lAcadèmia va mantenir-se neutral. Al llarg
daquests anys va publicar-se la revista LAmic dels

va canviar el seu nom pel de Joventut, la qual a
partir del 28 dabril de 1921 va passar a ser el Porta1916 va morir Feliu Sardà i Salvany, el qual va ser
substituït per mossèn Lluís Carreras. Un any després
va crear-se lSchola Catorum a partir del Congrés Litúrgic de Montserrat.
El 13 de setembre de 1923 el capità general de Catalunya Miguel Primo de Rivera va realitzar un
pronunciamiento que va comportar, entre daltres, la
supressió de les institucions i formacions polítiques i
la llengua i cultura catalana o leliminació de certes
llibertats. El 1924 lAcadèmia va ser clausurada pel seu
catalanisme i lSchola Cantorum va fer-se càrrec de les
activitats de lentitat. Durant aquest període dictatorial lesmentat setmanari Joventut va ser substituït per
la publicació Cultura Cristiana. Finalment, el 1930 el
Governador Civil de Barcelona va autoritzar la seva
obertura.
El 12 dabril de 1931 van realitzar-se eleccions muni-

cipals, les quals van propiciar dos dies després la proclamació de la (Segona) República. Lluís Carreras va
publicar a Cultura Cristina un article titulat Déu guardi
la República on va defensar la nova situació política.
No obstant, la Constitució espanyola va establir que
lEstat espanyol no tenia religió oficial, que les confessions religioses tindrien una llei especial que en regularia les activitats i un registre al ministeri de Justícia per aquelles que fossin aprovades. Tanmateix,
també van aprovar-se una sèrie de lleis vinculades a
lEsglésia com la dissolució de la Companyia de Jesús,
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la Llei del divorci, el Decret de secularització dels cementiris parroquials, la supressió de lassignatura de
religió a tots els nivells de lensenyament; les normes
sobre el patrimoni artístic o la Llei de confessions i
associacions religioses. Durant el període republicà el
president de la Generalitat de Catalunya Francesc Macià
va visitar lAcadèmia amb motiu de lexposició-homenatge al pintor Joan Vila i Cinca (1932) i el 1934
va inaugurar-se la nova Biblioteca, formada pel fons
de lentitat i la de Sardà i Salvany.
Linici de la Guerra Civil, el 18 de juliol de 1936, va
provocar el saqueig i la crema desglésies per part dalguns membres dentitats anarquistes. Tanmateix,
milers de religiosos van ser assassinats per la seva creença religiosa. A Catalunya, un mínim de 1.541 sacerdots i 896 religiosos i religioses van ser assassinats.

de la mort del Dictador, van realitzar-se eleccions generals i el president de la Generalitat de Catalunya
Josep Tarradellas va poder retornar de lexili uns mesos després. Durant els posteriors anys va aprovar-se
una nova Constitució espanyola (1978), es van realitzar eleccions generals i municipals i va votar-se favorablement el nou Estatut de Catalunya (1979). El 20
de març de 1980 van dur-se a terme eleccions al Parlament de Catalunya que van significar que Jordi Pujol obtingués la presidència de la Generalitat de Catalunya.
Durant les darreres quatre dècades de la història de
lentitat són nombroses les activitats i esdeveniments
destacables, com per exemple, la instal·lació de lAgrupació de Pessebristes a lAcadèmia (1980), linici de la
reconstrucció de lAcadèmia (1981), la creació del Ca-

LAcadèmia va perdre els companys Ferran Sotorra,
Salvador Sabater o Francesc Magriñà i va patir la crema de lentitat incloent la seva biblioteca i teatre. Tanmateix, alguns dels seus membres van veures obligats a exiliar-se perquè temien per la seva vida, com
fou el cas, de Lluís Carreras.
Un cop finalitzada la guerra van quedar prohibides
totes les activitats a lAcadèmia pel seu passat catalanista, a partir daquí va ser lSchola Cantorum qui va
mantenir el dia a dia de lentitat. Aquesta no va poder
reprendre el seu dia a dia fins el 7 de febrer de 1948.
Aquell any lAcadèmia també va editar una publicació en castellà on explicava la seva activitat. No va ser
fins el 28 de febrer de 1959 que va tornar a publicarse en català. El 7 de març de 1955 va morir Lluís
Carreras i el seu lloc va ser ocupat per Quirze Estop.
Cal afegir que el 1963 va recuperar-se la publicació
Cultura Cristiana.
Tot i els esforços del règim per controlar la situació,
els anys seixanta i setanta va produir-se un notable
creixement de lantifranquisme a nivell polític i cultural. El 15 de juny de 1977, quasi dos anys després

sal de Joves LArrel (1981), la constitució del grup
desplai La Teranyina vinculat al Moviment de Centres dEsplai Cristians (1982), la constitució de lAcadèmia com a Associació Canònica Pública i amb uns
nous estatuts (1986), la inauguració de la reconstrucció de ledifici cremat durant la guerra (1988), la concessió de la Creu de Sant Jordi (1991), el pelegrinatge
a Roma amb audiència amb el Sant pare Joan Pau II
(1992), el 125è aniversari de lAcadèmia (1996), el 50è
aniversari de la Coronació de la Mare de Déu de la Salut
(1997), el pelegrinatge a Terra Santa amb motiu del
140è aniversari de lAcadèmia Catòlica (2012), la concessió de la Medalla dHonor de la Ciutat de Sabadell
(2014), el 125è aniversari de la Romeria sabadellenca
a Montserrat o el 150è aniversari de la creació de
lAcadèmia Catòlica.
Un segle i mig de constant feina que ens mostra
lenorme tasca que ha fet lAcadèmia Catòlica de
Sabadell pel cristianisme, catalanisme i el sabadellenquisme.
Josep Lluís Martín i Berbois
Doctor en Història Contemporània
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Conferència del Sr. Santi Villa. Tesi doctoral feta sobre
el Dr. Fèlix Sardà i Salvany. Fundador de lAcadèmia
En la meva xerrada vaig repassar la seva vida però especialment la instrumentalització de la seva obra i
especialment de la seva memòria pels diversos partits
i règims. Sempre apreciat en els cercles catòlics tradicionalistes, va ser especialment durant el primer franquisme que el record de Sardà i en especial del seu El
liberalismo es pecado va ser instrumentalitzat per a
finalitats polítiques. Però la personalitat de Sardà era
molt més complexa i matisada i en el fons fins i tot en
vida sempre va procurar no ser classificat en cap bàndol partidista. Potser per lapropiació franquista que

va patir el cert és que a partir dels anys 60 del segle
passat el seu paper i trajectòria va anar quedant progressivament desdibuixat. La pròpia església catalana, que progressivament es va reivindicar catalanista
i pro democràcia va preferir reivindicar personatges
com Jaume Collell o Torras i Bages, amics de Sardà i,
de fet, ben propers ideològicament.
Si us cal més informació, us recomano que compreu
el llibre sobre el qual vaig basar la meva xerrada, Santi
Vila, de quan el liberalisme era pecat
Abraçada i de nou gràcies per convidar-me!
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Sant Llorenç, 84 - Sabadell
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Entrevista a Sr. Joanjo Rios,
membre de la Junta Directiva
de lAcadèmia Catòlica de Sabadell
Amb quin objectiu crea el Dr. Fèlix Sardà i Salvany
lAcadèmia Catòlica, ara fa 150 anys?
Nascuda en ple Sexenni Revolucionari i immersa en
el període de la Renaixença Catalana, fou per la voluntat del Dr. Fèlix Sardà i Salvany que lacabada de
néixer Joventut Catòlica de Sabadell, esdevingués una
entitat confessional, però totalment integrada i dirigida per laics fins avui. La voluntat fundacional no
deixava de ser una resposta catòlica al naixement de
les associacions de caràcter liberal del moment; un model que va trobar posteriorment una bona acollida a
altres ciutats catalanes del segle XIX.
Es manté aquell esperit del fundador? Quina activitat té enguany lAcadèmia?
Si, és plenament vigent. Arran daquesta aposta vers
lassociacionisme catòlic del Dr. Sardà, sorgirien multitud diniciatives adreçades als infants i joves: el lleure
i lexcursionisme, el teatre, lart i la literatura en són
bons exemples. Avui dia, mantenim el compromís amb
els infants i joves per mitjà del Centre dEsplai la Teranyina; la tradició del Nadal amb lAgrupació de Pessebristes; la música amb lacollida de grups corals i
musicals, la solidaritat amb entitats del tercer sector;
així com un gran nombre daltres entitats acollides de
la societat civil sabadellenca.
Entre les activitats que manteniu hi ha la Romeria
a Montserrat. Quin és el motor que la manté viva,
què us aporta, què aneu a trobar?
LAcadèmia Catòlica continua promovent les romeries de Sabadell a Montserrat, que el Doctor Carreras
el nostre consiliari, mossèn Lluís Carreras- impulsà,
tal com havia fet el seu mentor Fèlix Sardà. Significa
mantenir una tradició devota del poble que va començar a ledat mitjana, quan van sorgir les primeres peregrinacions a Montserrat. La primera notícia que en
tenim data del 1514, i posteriorment al 1892, quan
hi va haver la seva restauració i que sols ha estat truncada per la guerra civil i la pandèmia de lany passat.
Enguany estem en la 126ena edició i hem fet tot el
possible per mantenir viva aquesta tradició nascuda

del poble. Cada cop hi ha més joves que ens acompanyen en el camí: un camí de cants i somriures, esforç
i coneixença interior que evoca el sentit de fer camí
plegats vers Santa Maria.
Quin paper evangelitzador té lAcadèmia? De quina manera manteniu lesperit cristià/catòlic en les activitats, especialment entre els joves?
Intentem adaptar-nos a la societat actual amb una
visió plural, oberta, seguint les petjades del nostre consiliari mossèn Lluís Carreras una de les figures més
destacades del clergat català durant el segle XX, qui
sempre recordava el Nosaltres som romans. En làmbit dinfants i joves, donem tot el suport possible a
leducació en el lleure, com a vivència extraordinària i
inoblidable per ells, que transmet els valors de lhumanisme, que potencia lassociacionisme infantil,
juvenil i el voluntariat; que crea consciència de pertinença a un moviment arrelat en el nostre país, per
transformar el nostre entorn des de la pròpia acció i a
partir del compromís i la responsabilitat. És quan estem junts que lEsperit de Déu bufa duna manera especial aquest recent missatge del pare Francesc adreçat als joves de Taizé ens inspira a donar un nou impuls
quan just hem celebrat el nostre 150è aniversari i
encarem una nova etapa de renovació a lentitat.

9

Teatre a lAcadèmia Catòlica
El dia 4 de juliol de 1891 sinaugurava la secció de
teatre de lAcadèmia Catòlica. Lobra escollida va ser
el drama La vocación de San Luís. Va anar precedida
duna conferència del Dr. Sardà i Salvany amb el significatiu títol de ¿Hasta teatro?
Sardà i Salvany havia de justificar la decisió presa i volia avançar-se a les possibles crítiques que aquella iniciativa pogués promoure. El teatre començava a omplir una part important de la cultura daleshores i entenia
que lAcadèmia Catòlica hi havia de prendre part.
Des de llavors fins a la guerra civil de 1936 la secció
de teatre de lAcadèmia Catòlica va tenir força continuïtat, excloent el parèntesi de la dictadura de Primo
de Rivera, en què lentitat va ser castigada amb el tancament.

explica que en èpoques nadalenques es solien representar obres molt semblants als Pastorets. Hi havia
gran quantitat de versions, unes en català i altres en
castellà. Ramon Ribera, autor sabadellenc, era lautor
de Pastorets de llegenda, amb música dAnton Griera,
era lany 1914. Un altra sabadellenc, Esteve Trullàs,
membre de lAcadèmia Catòlica, va crear Lorfenet i la
pastora o els pastors de Betlem, amb música de Josep
A. Clapés, era el 1922.
Lany 1919, lAcadèmia havia escollit Els Pastorets de
Josep M. Folch i Torras, estrenats a Barcelona tres anys
abans, amb una novetat, hi havia un personatge femení, la verge Maria, interpretada per una filla dEsteve Trullàs.
A part dels Pastorets també sestrebaven obres dau-

Lafició pel teatre a Sabadell venia des de molt antic.
Lany 1623 ja es feien representacions de tipus religiós en una confraria del carrer Pedregar. El 1750 es
feien funcions a la caserna de la plaça de Sant Roc,
aprofitant que no hi havia soldats. Durant la Guerra
del Francès aquell local va ser destruït i lany 1814, les
funcions es van traslladar a dues cases del carrer del
costat de la casa-fàbrica de Pere Turull, carrer que des
llavors és conegut amb el nom de les Comèdies.
Aquella època, finals de segle XIX i inicis del XX, en
els grups de teatre aficionats no hi actuaven dones,
norma que a lAcadèmia Catòlica era taxativa. Quan a
les obres hi havia papers femenins, eren eliminats
adaptant el text a les conveniències. Així, sense personatges femenins, shavien posat en escena obres com
Lo ferrer de tall, sarsueles com La marcha de Cádiz i La
Reja de la Dolores i la tragèdia Hamlet. Les obres que
sanaven repetint amb els pas dels anys eren Don Gonzalo o lorgull del gec i Los dos sargentos franceses.
Josep Torrella i Pineda a Vida teatral sabadellenca,

tors locals com: Josep Got i Anguera, Salvador Sabaté
i Oliver, Leandre Roura, Joan Trias Fàbregas, Francesc
de Paula Bedós o Pere Martí i Peydró. Tots ells dideologies diverses.
Com adirectors hi havia noms com: Penalva, Pubill,
Sanromà i Trullàs. En els Pastorets de Folch i Torras hi
actuava Josep M. Gil, fent de Martinet, anys més tard,
el 1934, seria el protagonista de El divino impaciente,
dirigint lAgrupació Carbonell.
Durant el temps que lAcadèmia va estar tancada,
Trullàs va crear una agrupació amb el seu nom per tal
de mantenir la tradició dels Pastorets en altres teatres.
La faceta més interessant del teatre daficionats anterior a la guerra civil, va ser el seriós intent de renovació del teatre catòlic que alguns membres de lAcadèmia van importar de França.
La darrera representació que es va fer a lAcadèmia va
tenir lloc el 14 de juny de 1936: Lalegria de fer bé, de
Clovis Eimeric.
Jaume Barberà Canudas
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La Confraria de la Mare de Déu de Montserrat,
història, actualitat i futur
El dia 26 de novembre del 2021, a les 18.00 hores el
P. Joan M. Mayol, osb., Director de la Confraria de la
Mare de Déu de Montserrat impartí la conferència. I
fou acompanyat pel G. Àngel Pons, monjo de
Montserrat i fill de Sabadell.
El P. Joan M. va fer un recorregut històric sobre la
Confraria, acabant per parlar del seu estat actual, que
la formen una trentena de Delegacions, dins i fora de
Catalunya, amb uns 3.000 confrares.

de Catalunya.
Es destaquen també, entre altres, les figures il·lustres
del Bisbe Torres i Bages, amb el seu magisteri i la seva
Visita Espiritual a la Mare de Déu de Montserrat; el
Canonge de Vic, Jaume Collell i la seva influència a
través de la Veu de Montserrat; Mossèn Cinto
Verdaguer amb lhimne del Virolai, i el zel pastoral i
apologètic del sacerdot sabadellenc, Fèlix Sardà i
Salvany.

Destaca les obres de reconstrucció arquitectònica de
Montserrat que van coincidir amb el Moviment de la
Renaixença Catalana. Aquest Moviment contribuí a fer
de Montserrat el centre cultural i espiritual del País.
I en referència a Sabadell, remarca el qui fou el gran
promotor de les romeries a Montserrat, el Dr. Felix
Sardà i Salvany. Lactual Confraria li deu en part, aquest
impuls que ell li va donar, tot creient en la Renaixença de Catalunya, en un moment històric clau per materialitzar la devoció a La Moreneta com a patrona

I el 17 doctubre de 1879 Verdaguer, Collell i Sardà es
reuniren amb lAbat Muntades per preparar les festes
del Mil·lenari.
Comenta tot seguit diferents moments històrics:
1.- Les festes del mil·lenari de la troballa de la imatge
de la Moreneta, la coronació pontifícia i la seva proclamació com a patrona de Catalunya representen la
incorporació definitiva de Montserrat, com a monestir i com a santuari, a la cultura catalana, diu el P. Josep
Massot en el seu llibre Els creadors del Montserrat
modern.
La consciència desvetllada per Jaume Collell, prevere,
periodista, poeta i escriptor, juntament amb la ploma
de Mossén Cinto Verdaguer, el poeta nacional de
Catalunya, i per Fèlix Sardà i Salvany, prevere, apologista i escriptor, juntament amb el bisbe i doctor Josep
Torras i Bages, fundador de La lIiga espiritual de la
Mare de Déu de Montserrat, feren de Montserrat el
centre espiritual i cultural de la Catalunya de la Renaixença.
2.-Tot aquest procés es visualitzà amb la coronació
canònica de la Sagrada Imatge com a Patrona de
Catalunya el 1881.
Pel que fa a la Confraria, lAbat Miquel Muntades re-
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dactà uns estatus nous
A finals daquell any, obrí el nou llibre de la Real
Archicofradía de Nuestra Señora de Montserrat.
Els primers centres delegats són del juny de 1881,
encapçalats per la Parròquia de Sant Fèlix de Sabadell.
Fins a finals daquell any de la Coronació quedaren
constituïts uns 44 Centres a Catalunya, tres a la resta
de lEstat i tres més a Amèrica.
Finalment, el P. Joan M. explicà el procés per instituir

un Centre Delgat duna Confraria de la Mare de Déu
de Montserrat, i va concloure que la devoció a la

Moreneta passà per Montserrat i sestén arreu i a
diferents poblacions de Catalunya, però el més important és que, arreu, lestima per la Mare, ajunti
tots els seus fills amb cor de germans, ens porti a
lamor de Jesucrist, i a la seva Església que viu i
celebra la Fe en la caritat!.

Mireia Gargallo

Paràbola del fariseu i el publicà (Lluc 18,9-14)
En aquests temps de pandèmica, que vol dir de retir,
de soledat, dabsència daquells contactes vius, no
esporàdics, amb la família, de convivència, és temps
de quietud, daïllament, de meditació, i com no podria ser daltra manera, temps de lectura, són els que
majoritàriament van omplint a molts les hores, els
dies, els més, un any ja.
En aquestes lectures, en aquestes meditacions els cristians tenim els Evangelis, els judicis o el repàs a les
nostres vides, principalment les de molts anys.
Personalment, sempre hi ha una Paràbola que mha
qüestionat. És la lectura que dos passatges, un el del
Jove Ric (Mac. 10, 17-30), (Lluc 18-18-30) i (Mat. 19,
16-22) tracta dun home que vol guanyar el paradís i
ja ho fa bé, però Crist, per arribar més lluny, li demana massa. No sols és bona tota la vida que porta i la
dedicació a tots els altres. Però aquesta petició de
deixar tota la seva riquesa és massa. I aquell home
es posa tan trist que Jesús li diu, és massa.
Tal vegada nosaltres com no som molt rics, com el de
lEvangeli, no sens demani tant.
Però hi ha una altra Paràbola que potser ens podem
identificar més, la del Publicà i el Fariseu. Aquesta sols
la cita la tradició atribuïda a Sant Lluc (18, 9-14).
Dos homes estan en un espai de culte. Un, el Publicà
a un racó, presentant la seva ofrena i es presenta com
a un pecador, indigne, encongit dins del seu ser, per
sentir-se roí a la seva vida. Laltre, el qualificat de Fariseu recita davant de laltar el que fa, Deu meu, et
dono gràcies perquè no sóc lladre, injust, adúlter. Faig
dejú dos dies cada setmana i dono la desena part de
tots els béns que adquireixo.
O sigui com qualsevol de nosaltres que seguim les
normes de la nostra Església Catòlica, de missa i altres
devocions, som socis dentitats socials, locals o del teu
món, contribuïm a les obres de la nostra parròquia,
personalment col·laborem en totes les obres socials o

campanyes solidàries que sorganitzen en el nostre
entorn. Pràcticament som com el Publicà.
Fins i tot ens podem preguntar, o preguntar-nos durant les oracions que ens fem quan estem davant del
Sagrari Senyor, què puc fer més en les meves circumstàncies? Faig tot el que crec que està bé?.
Possiblement, encara que amb més humilitat que el
fariseu de la Paràbola podia ser aquesta la nostra oració. A lexplicació als Apòstols, Jesús els va dir:
el Publicà va sortir justificat, el Fariseu no. No desitjo treuren conclusions.
Simón Saura
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