
Notes d'art i d'història

I'autor es preguntava ¿A qué Misterio? Hijas
de Santa Teresa, Maestra de oración; fieles ob-
servantes, ellas, de la oración ó que vienen dia-
riamente obligadas... [referint-se al quart d,hora
d'oració diària que practicaven les associadesl
¿Qué Misterio habían de escoger sino aquéI que
formaba, ya desde su juventud, tas detiìias del
alma de Santa TeresaZ I responia, tot citant un
fragment de la vida de santa Teresa en què la
santa fa una al.lusió a la meditació de la
pregària de Jesús a I'hort de Getsemaní, dient
que aquest era el misteri que més els esqueia i
que aixecarien al camí de la Santa Cova de
Montserrat.

Els promotors de I'erecció del misteri de les
"Teresianes", en el número de gener de lg97
de la revista Santa Teresa de Jesús, donaven a
conèixer els membres que formaven la Junta
Organitzadora del pelegrinatge Teresià a
Montserrat. Així com també l,adhesió de su_
port de l'arquebisbe de Tarragona i dels bisbes
de Vic, Tortosa i Lleida, a les quals després se
n'afegirien d'altres. Els diversos aspectes rela-
cionats amb I'erecció d'aquest primer misteri
es poden resseguir molt bé: la proclama, els
avisos, les llistes de les aportacions econòmi-
ques, la pr
el penó, el
la crònica,
nes de la
anys 1896-1900.

Els promotors tingueren problemes amb la
Junta del Rosari Monumental de Montserrat
per tirar m ja vam
dir en la e la quali-
tat artíst er misteri
de goig i la sumptuos
va fer que la Junta del
rada en I'acceptació
fet la Junta va rebutj
proJectes presentats per la Junta del misteri de
les "Teresianes". Molt probablement les parau-

El Rosar¡ Monumental del camí de la
Santa Cova de Montserrat*

per Josep Galobart i Soler

III. ELS MISTERIS DE DOLOR

La segona part del Rosari que correspon als
misteris de dolor, que contemplen la passió i
mort de Jesús, fou la primera del Rosari Monu-
mental del camí de la Santa Cova de Mont-
serrat que es completà. El cinquè misteri de
dolor, el primer d'aquesta part que fou cons-
truït, s'inaugurà I'octubre de 1896; i el darrer,
el tercer de dolor, fou inaugurat el setembre de
1901. Els cinc miSteris que formen aquesta
part estan situats en el tram del camí més fe-
réstec i amb més giragonses, degudes a les di-
verses canals de la muntanya que el creuen.
Quatre foren erigits per associacions religio-
ses, 1 un per unes germanes molt devotes de la
Mare de Déu de Montserrat.

Primer misteri: L,oració de Jesús a l,hort
de Getsemaní

De l'erecció del primer misteri de dolor,
L'oració de Jesús a I'hort de Getsemaní
(Mateu 26, 36-46), se'n féu cànec l'Arxicon-
fraria Teresiana, formada per les seguidores
dels ensenyaments de sant Enric d'Ossó i Cer-
velló (1840-1896), un sant molt montserratí, la
presència del qual al Santuari de la Mare de
Déu de Montserrat està molt ben documen-
tada. Mossèn Joan Baptista Altés i Alabart, di-
rector de la Revista Santa Teresa de Jesús, por-
taveu de l'Arxiconfraria Teresiana, fou el
promotor de I'erecció del misteri. En el nú-
mero de desembre de 1896, la revista tere-
siana publicava la crida a un pelegrinatge a
Montserrat. En un altre article del mateix nú-
mero, després d'explicar que contribuirien a
I'erecció d'un misteri del Rosari Monumental,

* Vegeu aI Butlletí n" 47 (pp. 38-53) els apartats I (Introduc-
ció) i II (Els misteris de goig) d'aquesresrudi.
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Ì Segon estadi del.
primer misteri de
dolor, l'oració de
Jesús a I'hort de
Getsemaní, tal com
fou instal.Lat per
I'arquitecte Francesc
de Paula Villar i
Carmona,
el setentbre de 1897.

les de la revista Santa Teresa de Jesús, publi-
cades en el número del l5 d'abril de 1897, res-
ponen als problemes de l'acceptació del pro-
jecte de misteri: ¡Aleluya! La festividad
pascual nos ha llevado, juntamente con las ale-
grías que suele lleyar á las almas creyentes y
piadosas, otros especiales motivos de satisfac-
ción y consuelo para la Archicofraría Tere-
siana, desapareciendo completamente algunos
obstticulos y contradicciones de ésas que nunca
faltan en las obras de Dios. Superats els proble-
mes, el projecte es pogué començar a realit-
zar, tot i que, com veurem, va anar evolucio-
nant.

Actualment el misteri està format per dues
estàtues -Jesús orant i l'àngel-, ambdues de
bronze, a més d'alguns elements ornamentals;
tot, obra de Josep Campeny i Santamaria
(1858-1922). Les escultures foren foses a la fo-
neria Masriera i Campins. Sota la direcció del
mestre d'obres Joaquim Codina i Matalí les
imatges estan col.locades en una mena de
cova excavada en una roca del costat del
camí, i és un dels misteris més reeixits. Mal-
grat l'actual harmonia i unitat del conjunt, per
resseguir-ne la història cal tenir molt present
que el projecte tingué una lenta evolució ja
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que el misteri va passar, almenys, per tres es-
tadis. En beneir-se, el 24 de juny de 1897, es
componia, únicament, de la imatge de Jesús
orant. L'escultura fou col.locada arran del
camí de la Santa Cova, en una petita coveta
excavada a la roca. Hom hi col.locà, també,
una placa amb la inscripció:

Ofrenda de la Archicofradía Teresiana
Día XXIV Junio MDCCCXCVII

L'obra de Josep Campeny, abans de collo-
car-se al camí de la Santa Cova, fou exposada
a la sala Parés de Barcelona, potser perquè
tothom en pogués comprovar la qualitat artís-
tica.

D'aquest primer estadi del misteri no n'hem
trobat cap testimoni fotogràfic. En el número
corresponent al mes d'agost de la revista por-
taveu de I'Arxiconfraria Teresiana es publicà
l'estat de comptes. Els treballs de I'artista per
l'escultura, fosa, transport i la col.locació del
misteri al camí de la Santa Cova pujaren
6.416'37 pessetes.

Per completar-lo, els membres de la Junta
volien colocar alrededor de la cueva pireciosos
bajorelieves fundidos en bronce, los cuales den



más carácter al Misterio y decoren y completen
la obra. De fet, un mes després, la mateixa re-
vista parlava de tres preciosos relieves, cuyos
modelos tiene terminados el señor Campeny...
son dignos de la obra á que han de set'vir de

complemento. Curiosament, però, el mes se-
güent la revista comunicava als seus lectors
que se ha colocado ya definitivamente el primer
misterio de Dolor. La cueva en que provisional-
ment fué colocada la intagen de Jesús orando en

Getsemaní, ha sido sustituida por un artístico
pedestal, obra del arquitecto Sr. Villar. El pe-
destal mide dos metros treinta centímetros; el
dibujo, formado por una combinación de piedras
rúsiicas de diferentes clases y colores, produce
un efecto artístico acabado. Detras del pedes-
tal, llenado el resto de la cueva con tiena, se ha
plantado yedra, que formará un hennoso fondo-
dosel, merced al cual kt belleza artística de la
imagen se podrá apreciar perfectamente. En el
bosquecillo de enfrente se ha coLocado la cruz
de bronce, ó distancia proporcionada de la vi-
sual de la estatua, de modo que este primer mis-
terio produce muy buen efecto y mueve los sen-
timientos religiosos de cuantos van ít la Santa
Cueva de la Virgen. Sortosament un testimoni
fotogràfic ens permet visualitzar aquest estadi
del primer misteri de dolor,
segons la installació diri-
gida per I'arquitecte Fran-
cesc de Paula Villar i Car-
mona (il.lustració n. l). La
col.locació de 1'estàtua so-
bre el pedestal, malgrat el
que diu el cronista que aca-
bem de citar, sembla que
no va convèncer gaire, atès
que, l'any següent, el 1898,
un autor escrivia sobre
aquest mrsterr qùe era una
bonita estatua en bronce,
Cristo en el Huerto, escul-
tura de Campeny colocada
sobre impropio pedestøL.

El primer misteri de dolor
restà així fins l'any 1900 en
què es completà afegint-hi
I'escultura de l'àngel. En el
número d'abril de 1898 la

2. El prinrer misteri de dolor,
completat amb l'àngel l'any 1900,
tal com és ara ( 17 de març de 1997).

revista Santa Teresa de Jesús publicava una
circular, datada el 15 de març de 1898, sig-
nada per la Junta del misteri, que comunicava
que el monument seria completat amb I'escul-
tura de l'àngel. La circular informava de lo que
importaran los gastos, resulta que el Angel en
bronce, construcción, fundición, transporte y
colocación, costará 5.350 pesetas. Novament
es començaren a recollir diners per poder pa-
gar la nova escultura. Seguint les llistes de do-
natius que s'anaren publicant a la revista
Santa Teresa de Jesús, hom s'adona del gran
entusiasme i, al mateix temps, de la limitació
de recursos de les associades a I'Arxiconfraria
Teresiana. Per animar a fer aportacions per pa-
gar l'escultura de 1'àngel els organitzadors fe-
ren una rifa entre tots els donants.

Finalment, la benedicció del conjunt
d'aquest primer misteri de dolor, tal com el
podem contemplar avui, tingué lloc el 24 de
juny, festa de sant Joan Baptista, de I'any
1900 (illustració n. 2). Una nova gran romeria
Teresiana pujà a Montserrat per participar-hi.
Els actes foren tan viscuts i tan solemnes com
la romeria que tres anys abans, el 1891, havia
pujat per beneir el Jesús orant. Es bonic resse-
guir les dues cròniques de les benediccions del
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3. Música i lletra, catalana i castellana, cle I,himne del peLegritntge teresiù.



misteri publicades a la revista Santa Teresa de
Jesús. La placa recordatori fou substituïda per
una altra, l'actual, amb la inscripció:

'' L'ARXICOFRARIA TERESIANA
DE CATALUNYA A LÄ VERGE

DE MONTSERRAT''
24 de juny de 1900

Com a recordatori d'aquesta benedicció del
conjunt del misteri, l'any 1900, es repartí a

tots els participants de la romeria un fulletó,
de 84 pàgines i imprès a la Tipografia Tere-
siana de Barcelona, que porta per títol La Ar-
chicofradía Teresiana en Montseruat con mo-
tivo de inaugurar,se El Primer Misterio de
Dolor. Aquest fulletó aplega, després d'una de-
dicatòria i una fotografia del misteri, la crò-
nica del pelegrinatge, la lletra i la música de
l'himne (il.lustració n. 3), algunes homilies i
els parlaments i els poemes llegits en la vet-
llada literària.

En I'actualitat 1'escultura de l'àngel està
mancada de dos elements ben significatius: el
calze, que portava a la mà dreta en actitud
d'oferir, i la creu que portava a la mà esquerra
(illustració n. 4).

Segon misteri: La flagel'lació de Jesús

El monument de La flagel'lació de Jesús
(Mateu 21 , 26), el segon misteri de dolor, té
una història molt més simple. Fou projectat
per I'arquitecte diocesà i del monestir Fran-
cesc de Paula Villar i Carmona (1860-1921) i
l'escultura és obra d'Agapit Vallmitjana i Bar-
bany (1830/33-1905). Fou sufragat per les ger-
manes Elvira i Emília Llagostera, grans bene-
factores del Santuari, que ja havien contribuït
econòmicament en les obres d'arranjament del
camí, i que posteriorment costejarien la cons-
trucció de la nova façana de l'església de
Montserrat.

La benedicció tingué lloc el 9 de setembre
de 1898. Segons la Crònica del Monestir: A /¿s

4 de la tarde el P. abad acompañado de los PP.
Dalmau y Fosalba, canonigo Basart, arquitecto
Villar, autor del plano, el escultor Vallmitjana,
Agapito, ejecutor de el, bajo al camino de la
Santa Cueva de la Virgen á bendecir el 2" miste-
rio de dolor; que es una obra que està costeada
por dos distinguidas señoras y hermanas Dñ. El-
vira y Emilia Llagosteras vecinas de Barcelona

4. Detall de l'escultura de l'àngel, del primer misteri de
dolor, amb la copa i la creu avui desaparegudes.

y naturales de Sant Feliu de Guixols.
El misteri, de gust neogòtic, s'adapta força a

19 Eeografra de f indret del camí on està situat.
Es descrit així pel cronista del Monestir: l,a
alta estòtua del Señor es toda de marmol de cu-
rrara ocupando el centro del misterio que tiene
la forma de altar con su mesa, á los lados hay
dos artisticas lamparas. I el pare abat Josep
Deàs comenfa: Dicen que tanto el monumento
como la estàtua de Jesus en la columna són
obras de arte, pero el publico no lo conoce y en
general no gusta (illustració n. 5).

A I'altar hi ha la inscripció:

OFRENDA DE ELVIRA Y EMILIA
LLAGUSTERA

II
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5. Segon nùsteri de dolor, la flagel.løció de Jesús,
inaugurat el 9 de setentbre de 1898 (17 de març de 1997).

ET FUIT / FLAGELLATUS / TOTA DIE

treta del Salm12, I4a.
Gràcies a una fotografia de l'època, publi_

cad,a a La llustración Española y Americana,
podem fer-nos una idea de com eren les llàn-
ties que penjaven a banda i banda del monu-
ment, actualment desaparegudes (illustració
n. 6). A I'escultura també li manca la corona.

Tercer misteri: Jesús coronat d,espines

Els caputxins de Barcelona també volgueren
participar al Rosari Monumental de Mont-
serrat, i animaren els Terciaris Franciscans de
tot Espanya a fer-se càrrec d'erigir-hi un mis-
teri. El març de 1898, doncs, llançaven la
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crida per l'erecció del tercer misteri de dolor,
Jesús coronat d'espines (Mateu 27, 2i.-3I).
Anava signada per la Junta del misteri, presi-
dida pel bisbe de Barcelona, Dr. Jaume Català
i Albosa, i per una representació de les Ger-
manes Terciàries actives i una altra de les
Germanes Terciàries aïllades. El responsable
de tirar endavant la construcció del misteri fou
el P. Josep de Calassanç de Manresa.

Un parell de mesos després, el 26 de maig,
la Junta dels Terciaris organitzà un concurs de
projectes per a la construcció d'aquest mis-
teri, ja que entre els terciaris hi havia varios
artistas. Entre les condicions establertes, la
tercera diu que I'artista agraciado deberá ha-
cer el tercer misterio Doloroso en bronce, de
tamaño natural. I la quarta precisa que el cost
del monument está estipulado en quince mil
pesetas, contados los gastos de ejecución, con-
ducción y colocación; gastos de arquitecto,
viajes que tenga que hctcer el artista agraciado
para el estudio del lugar y modo de colocarlo
etc. etc. El concurs, tot i haver-s'hi presentat
més de quinze projectes, fou declarat desert.
Els membres del Jurat, en emetre el seu vere-
dicte, diguercn: Que ninguno de los projectos
interpreta de manera adecuada el espíritu del
tema. Todas las obras referidas carecen del
sentimiento religioso que debíó inspirarlas y
constituir su nota dominante y mds preciada. El
busto de Jesús (que en algunas de ellas toca en
lo ridículo y hasta en lo monstruoso) muestra en
las mejor ejecutadas el dolor del hombre vul-
gar, no el reflejo del dolor divino que despierta
la fé, mueve a la oración y eleva el alma... las
obras mós recomendables por su factura no es-
tán de acuerdo con el texto bíblico que transcri-
bimos y debió servir de base para explanación
del asunto El Evangelio de San Mateo en su ca-
pítulo XXVII, versículo 29. Les raons exposades
imponen al Jurado que suscribe el sensible de-
ber de no (tceptar ninguna de las obras preben-
tadas declarando desierto el concurso. El vere-
dicte, datat el 16 de setembre de 1898 i
publicat a El Correo Cataldn del dia 19 de se-
tembre, està signat per Andreu Aleu, Joan
Roig, F. Marsó López,Antoni de Ferrer i Vi-
cenç Genovart.

La decisió provocà el retard de la construc-
ció del misteri. Calgué convocar un nou con-
curs el resultat del qual es féu públic el dia 6
de setembre de l'any següent, el 1899.EIs
membres del Jurat, reunits a la sala Parés de
Barcelona, elegiren I'esbós de l'escultor An-



selm Nogués i Garcia (1864-1937), que por-
tava per lema: "Jesu patientíssime, miserere
nobis". El misteri fou esculpit en marbre de

Carcara, contràriament al que preveia el con-
curs. L'escultura representa Jesús assegut, amb
una canya a les mans, en el moment de ser
coronat d'espines per un parell de soldats ro-
mans. L'obra és assentada sobre una sòlida i
artística base de pedra treballada, amb I'escut
dels Terciaris Franciscans al davant (il'lustra-
ció n. 1). Al costat dret d'aquesta base hi ha la
placa-recordatori amb aquest text:

' A Jesús Coronat d'Espines
Los Terciaris Franciscans

dels FFMM Caputxins d'Espanya
22 septembre 1901

La crida al pelegrinatge a Montserrat per a

la benedicció d'aquest nou misteri es féu el

mes de juliol de 1901. Cal remarcar-ne el to
dramàtic: Per axó vos convoquem á Montserrat;
per axó vos cridem entorn del Monument alçat á
la Coronació afrentosa del Senyor, perque es

ara, qu(tn la nau més trontolla, quan la tempes-
tat més s'enfurienta, quan lo ven de la impietat
més bramula, lø ocasió de fer amivar als peus
de Deu y aI trono de sa Mare Santíssima los ge-
mechs dels qui, ruiufrachs en aquesta mar im-
mensa del món pervertit, de Ells soLs esperan tot
socós, de Ells tota calma, de Ells la única salva-
ció possible.

La benedicció tingué lloc el 22 de setembre
del mateix any. La romeria aplegà a Mont-
serrat, del 2l al 23 de setembre, més de dos
mil terciaris. A la missa matinal del dia 22,
celebrada pel P. Josep de Calassanç de Man-
resa, hi predicà el canonge Dr. Jaume Collell.
A la tarda, a les quatre, sortí la processó cap a
l'indret on està situat el tercer misteri de do-
1or, per a beneir-lo. Tots els romeus portaven
al pit la medalla dissenyada per aital benedic-

..F
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6. Detall del segon misteri. S'hi veu clarament la corona, avui desapareguda, i s'hi endevinen les dues llànties, una a cada

banda, que també van desaparèixer.
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7. Tercer misteri de dolor, la coronació d'espines, beneit
eL 22 de setembre de 1901.

ció. La lletra de l'himne de la romeria fou
crita per Josep Mas i Casanovas, i diu així:

No t'allunyes de la terra
brillador Estel d' As sís :

Il. lumina (lque s t a s e rua,
nostre místich paradís.

Al bell cor de nostre Alberna
Sant Francesch plantá un roser;

sa florida será eterna,
si es del cel lo jardiner.
De Jesús ab les espines

ses poncel les carmèsines
serán roses de dolor

que omplirán de flayre 1'ayre,
Montserrat de vermellor.

No t'allunyes de la terra...

Son cordó de terciari
va trenanse Montserrat,

del verger del Sant Rosari
ab les flors que s'han badat.

Sant Francesch, que se n'adona,
I'aspre testa li corona

son bell cíngul benehint,
y ab polsim d'estrelles belles
desde'l cel lo va aspergint.

No t'allunyes de Ia terra...

La pr egaria enfervorida
quinze roses copsarán,

y en l'essencia benehida
de llurs cálzesla fondrán.
Quan la nit vindrá callada
per brodar ab sa estelada
lo dosser d'aquests turons,

baixarán Arcángels y angels
á florejarhi oracions.

No t'allunyes de la terra...

i la música va ser composta pel mestre
Amadeu Vives. La banda de l'Apostolat de
I'Oració d'Igualada s'encarregà de la part mu-
sical. A la nit hi hagué una representació que
simulava el rei Jaume, portador de les relí-
quies de les Santes Espines a Catalunya. La
festa s'acabà amb uns focs d'artifici. Fèlix
Sardà i Salvany va escriure la crònica del pe-
legrinatge, que publicà la Revista Popular.

Uns anys més tard, el gener de l9O1 , els ter-
ciaris franciscans llançaren una nova crida per
tal de completar-lo amb una artística reixa.
Segons els promotors, el motiu de fer la reixa
era que'l defensi dels bárbres que ni respecten
sa divina representació,... de gents pochs escru-
puloses que s'entretenen á pintar noms y rétols
tant en la socolada com en les figures, i precisen
que hem de fer un reixatfort y de formes artísti-
ques que no desdigui del monument (il.lustració
n. 8). La reixa fou dissenyada per I'arquitecte
Juli Mu Fossas iMartínez (1868-1945) i cons-
truida pel manyà M. Masnou i Esteve," de
Manresa, que, segons 1'abat Deàs, era nieto
del que habia hecho la grande que hay en la Ba-
sílíca; I'antiga reixa del presbiteri de la basí-
lica de Montserrat l'havia construit, en efecte,
el manresà Lluís Masnou.

Amb un nou gran pelegrinatge de Terciaris,
el 22 de setembre de 1907, es féu la solemne
inauguració de la reixa, presidida pel Provin-
cial dels Caputxins el pare Miquel d'Esplu-
gues. La banda de la capella del Sagrat Cor
d'Igualada s'encarregà de la part musical i a
la nit oferí també un llarg concert.
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Quart misteri: Jesús amb la creu a coll

El projecte del quart misteri de dolor, Jesús
amb la'creu a coll (Mateu 27 , 32-34), és obra
de l'arquitecte Joan Martorell i Montells
(1833-1905), I'escultura de Venanci Vallmit-
jana i Barbany (1826/28-1919). La decoració
de ferro forjat de la base del misteri sortí dels
tallers de Josep Pinart i el conjunt fou collo-
cat, en el camí de la Santa Cova, pel mestre
de cases Bartomeu Oller. Esculpida en marbre,
l'abat Josep Deàs qualifica l'escultura de her-
mosa y piadosa. Actualment està mutilada, li
falta part de la creu. A la base de I'escultura
hi ha la signatura de 1'escultor. En el pedestal
hi trobem, a Ia part superior, la sentència de
Jesús, treta de I'evangeli de Marc (8, 3a):

SI QUIS VULT MB SEQUI
DENEGET SEMETIPSUM ET TOLLAT

CRUCEM SUAM
ET SEQUATUR ME

I a la part central del pedestal:

MONUMENT PROPICIATORI
ERIGIT

PER LES ASSOCIACIONS CATÒLIQUES
DEL

BISBAT DE BARCELONA
MDCCCLXXXXVIII

Les Associacions Catòliques del bisbat de
Barcelona, que tanto ayudo en la restauración
de la Basílica quiso tambien concurrir en el Ro-
sario, es feren càrrec de I'erecció d'aquest
quart misteri de dolor. La Junta que se'n féu
responsable n'anuncià la constitució a la Re-
vista Popular del febrer de 1897 i s'oferia a
ferho en unión con las demás Sociedades cató-
licas de Cataluña. Finalment, com consta en la
inscripció del misteri, només hi col.laboraren
les Associacions Catòliques del bisbat de Bar-
celona (illustració n. 9).

L'any següent, al número corresponent al 3

de març de 1898, la Revista Popular anunciava
que eI Padre Abad de Montserrat ha comuní-
cado d la Junta organizadora del cuarto Miste-
rio de dolor que costean las Asociaciones cató-
licas de este obispado, que por la Ascención ó
sea el día 19 de mayo [de 1898], podrà ser reci-
bida y cómodamente alojada la gran peregrina-
ción que se projecta celebrar con motivo de la
erección de dicho Misterio. El misteri fou

col'locat a principis de maig d'aquell mateix
any, però, segons la Crònica del Monestir, por
circunstancias no sé inauguro, sense dir-ne el
motiu. D'ací que la data del monument no cor-
respongui ala dafa real de benedicció.

La benedicció, finalment, no es duria a
terme fins gairebé un any després, el 23 d'abrll
de 1899. La crida al pelegrinatge per a aquesta
ocasió es publicà al portaveu de la Junta orga-
nitzadora ¡A Montserrat! El nombrós pelegri-
natge ja arribà al Santuari el dia 22; i l'en-
demà a la tarda l'abat Deàs presidí la
benedicció. L'Himne de la romeria el va es-
criure mossèn Jacint Verdaguer, i fa així:

Resant lo Sant Rosari
pujem á Montseruat,

nos crida á son Calvari
Jesús crucificat.

Pujem á la montanya
portant ab Ell la Creu;

aquell que I'hi acompanya
l'hi fa de Cireneu.

8. El tercer misteri de dolor, amb la reixa que s'hi afegí el
1907, taL com el podetn contemplar avui dia (17 de març de
1 997 ) Remarqueu que a un dels soldats actualment Ii falta
un braç.



9. El quart misteri de dolor, Jesús emb la creu a coll, inaugurat el 23 d,abril de 1899, contàriament al que diu Ia inscripció

Resant lo Sant Rosari...

La nostra aymada terra
poftantla també va:

¡Oh Verge de la serral
Vos li daréu la má.

Resant lo Sant Rosari...

¡Oh sol que en la montanya
pel catalá no's pon!

Ilumináu la Espanya,
ilumináu lo mon.

Resant lo Sant Rosari...

Jesús, guiáu los pasos
dels pobres pecadors:

uníu ab vostres brassos
y agermaîân los cors.

Resant Io SanÍ Rosari...

Torneunos la fe antiga,
la fe y 7a caritat;

que Catalunya siga
lo nostre principat.

Resant lo Sant Rosari...

Hi posà la música el compositor Josep Mas-
vidal, i fou interpretat per la banda de música
de la Casa de Caritat de Barcelona.

L'acte de benedicció del misteri, segons la
crònica, va acabar amb el cril.: "Muera la Ma-
soneria", espontónea protesta contra la impie-
dad, que envalentonada estos días pretende Ie-
vantar su maldita cabezct en nuestra católica
tierra catalanq, q\e revela I'ambient abrandat
que envoltà tota la celebració.

Cinquè misteri: La Crucifixió de Jesús

La magnífica i monumental creu de bronze
que representa el cinquè misteri de dolor, La
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10. Cinquè misteri de dolor,
la crucifixió de Jesús.
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tl Part posterior de lu crett del cinrltrè nisteri tle dolor (detall.)

crucifixió de Jesús (Mateu 27, 35-44), fotr
costejada per I'Apostolat de 1'Oració de Cata-
lunya. Projectà el monument el jove arquitecte
Josep Puig i Cadafalch (1867-1956) i el Crist
fou modelat per l'escultor Josep Llimona i
Bruguera (1864-1934). La creu és obra de l'es-
cultor Sr. Montserrat, i tot i que les cròniques
només n'esmenten el cognom, creiem que es
tracta de l'escultor Josep Montserrat i Portella
(1864-1923). Totes les peces de bronze varen
ser foses pel la casa Masriera i Campins. Cal
remarcar que tots els altistes que intervingue-
l'en en la construcció del misteri pertanyien al
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Cercle Artístic de Sant Lluc de Barcelona
(il{ustracions nn. 10 i I 1).

Les principals peces del monument arribaren
a Montserrat el dissabte 3 d'octuble de 1896,
per tal d'empezar el lunes último ldia 5l á nutn-
tar la Cruz del nústerio del Apostolado. La mo-
numental creu la col'locà el mestre d'obres
Bartomeu Oller, de Barcelona, que en aquelÌa
època treballava per al Monestil de Mont-
serrat. Les inclemències del temps, però, en
difìcultaren la instal'lació. Un cronista ens ex-
plica qLLe para poder terminar La obra del
qtdnto Misterio cle dolor Jué preciso trabajar



12. Medalla commemorativa del pelegrinatge de l'Apostolat
misteri de dolor.

dia y noche á pesar de la lluvia. A no haber sido
los focos luminosos cedidos por el Ayuntamiento
de esta [Barcelona], hubiera sido imposible ter-
minar la obra per al dia de la benedicció, I I
d'octubre de 1896.

La prcparació del romiatge de 1'Apostolat de
l'Oració a Montserrat i els actes de benedicció
del misteri tingueren una gran repercussió en
tots els mitjans de comunicació. La crònica
oficial de la gran romeria que pujà per a

aquesta ocasió la va escriure el canonge Dr.
Jaume Collell i fou publicada en un fulletó es-
pecial per la revista Lo Missatger del Sagrat
Cor.

Remarquem-ne només alguns aspectes més
propis. Segons la crònica oficial, el diumenge,
dia central de l'acte, hi havia 10.000 romeus a

Montserrat. Hi eren presents els bisbes de Vic,
Josep Morgades i Gili (1826-1901), que presidí
els actes de la benedicció com a Consiliari de
l'Apostolat de I'Oració de Catalunya, i el
bisbe de Solsona, Ramon Riu i Cabanes, que
celebrà la missa del dia de la benedicció. En
absència del pare abat Josep Deàs, representà
la Comunitat de Montserrat el pare Visitador,
Antoni Ruera.

La lletra de l'himne de la benedicció del
misteri la va escriure Josep Mas i Casanovas,
i hi va posar la música el mestre Amadeu Vi-

de I'Oració feta en ocasió de la benedicció del cinquè

ves. Segons Lluís Millet I'himne d'en Vives
produí un gran efecte; l'eco engrandia les veus,
i semblava que eI cor de Ia muntanya contestés
hossannø! Els organitzadors també feren una
medalla-recordatori de l'acte, de 30 mm. de
diàmetre, en una banda de la qual hi ha la
imatge de la Mare de Déu de Montserrat,
sense vestits, amb la llegenda: SÄNCTA MA-
RIA / ORA PRO NOBIS; i a I'altra banda, la
cara de Jesucrist coronat d'espines envoltada
de la llegenda: RECORT DE LA ROMERIA
DEL APOSTOLAT DE LA ORACIO CA-
TALA A MONTSERRAT / 11 OCTUBRE
1896 (il.lustració n. 12).

Un dels aspectes més rellevants fou la parti-
cipació de I'Orfeó Català en la Romeria, els
membres del qual aprofi.taren l'ocasió per a fer
beneir la seva nova senyera abans de co-
mençar la missa del matí. La benedicció la va
fer el doctor Josep Morgades i en foren els pa-
drins el Sr. Eusebi Güell i la seva f,lla Isabel.
Acabada la benedicció de l'estendañ, I'Orfeó
estrenà el seu nou himne El Cant de la Senye-
ra. Tot seguit, els membres barons de la massa
coral pujaren al cor superior de I'església i,
durant la missa, que presidí el bisbe de Sol-
sona, l'Orfeó Català va interpretar la missa O
quam gloriosum est regnum de Tomás Luis de
Victoria.
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MUSICA DEL HIMNE
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I3' Música de I'himne de Ia romeria de I'Apostolat de l'oració, compost(t per Amadeu vives
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Per la seva qualitat, la part musical fou un
dels aspectes més reeixits de la romeria de
l'Apostolat de l'Oració. Lluís Millet ho ex-
pressà així al mestre Felip PedrelT: L'art, ja ho
podem dír, hí féu un paper llui:díssim. La grave-
tat de Victoria i Brudíeu, entonava just en l'es-
glésia montsenatina, portant I'esperit aires
d'ímmortalitar. Amb tot, el mestre Millet es
queixava: llàstima que els cants dels pelegrins
fossin tan dolents -en castellà, molts d'ells- i
amb aquella tonada de gos comfuig, ni blanc ni
negre, amb aquell estil sense estil. La Revista
popular publicà un article sota el ÍítolElVerbo
de 2ios en Ia mùsica (Recuerdo de la Peregrina-
ción d Montsenat) comentant la gran qualitat
de la música que s'interpretà en la Romeria de
I'Apostolat. A La Veu del Montserrat també
aparegué un altre article en què s'agraia I'alt
nivell musical del pelegrinatge, tot comentant
que festes com aquestas son necessaries per fer
estimar Ia música religiosa.

L'acte de benedicció tingué lloc a la tarda,
amb una gran processó que anà fins al lloc on
s'havia collocat el cinquè misteri de dolor. El
beneí el bisbe de Vic, Dr. Josep Morgades i
Gili, el qual, una vegada retornats els pele-
grins a la basílica de Montserrat, predicà un
abrandat sermó contra de la maçoneria.

Uns dies abans de la celebració de la Rome-
ria, el doctor Josep Morgades concedí qua-
ranta dies d'indulgència d todos y á cada uno
de los actos de la Romería del Apostolado, ha-
viendo pedido á Roma la bendición papal para
el día de la bendición del Misterio. I, responent
a la petició del bisbe de Vic, el Papa Lleó
XIII va enviar la seva benedicció sobre els ro-
meus que pujaren a Montserrat per a la bene-
dicció del misteri. Ho féu a través d'una carta
enviada al cap de la seu vigatana, signada pel
cardenal Rampolla i datada a Roma el 29
d'octubre de 1896.

Amb el cinquè misteri de dolor, que fou el
segon a beneir-se, I'Apostolat de l'Oració
deixà a Montserrat, en paraules de Jaume Co-
llell, el pare del Rosari Monumental de Mont-

serrat, aquell gran Crucifix de bronzo allí queda
enarbolat conl un senyal d'amor y de concordia.
Acabem la ressenya d'aquest misteri amb
l'himne de la romeria de I'Apostolat de 1'Ora-
ció (illustració n. 13):

¡Hosanna, Montserrat!
Avuy I'Apostolat

posa en ton cel un nou estel.
Si quinze n'hi exirán,
cap més brillará tant

com aquest Cor encés d'amor.

Cor amantíssirn,
goig del Altíssim;

lesús, font de dolçors,
regnáu en nostres cors.

Será en aquest Camí
I'espurnejant rubi

més pur y bell de ton cinyell;
les flors I'encensarán
y'ls Angels hi vindrán

á voliors cantantli amors.

Cor amantíssim...

Será lo far brillant
que'ns anirá mostrant

fins á la mort l'anyorat port;
será'l florit verger
hont trobará rasser

l'enamorat del cor sagrat

Cor amantíssim...

¿Oh patria del meu cor!
per tu es la font de l'amor

que ha de curar ton greu penar;
abtáçat á la Creu

y d'aquesta aygua beu;
ta salvació es la Oració.

Cor amantíssim...
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