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Jordi Pujol vo actuar de mantenidor del Certamen Marià organitzat per la Pe 

Un any més, quan el mes d'octubre inicia el 
seu caminar, la ciutat de Lleida es disposa a cele
brar i viure amb goig la festa de la seva patrona, 
la Verge Blanca de l'Acadèmia, que s'escau el 2 
d'octubre. L'acte més rellevant d'aquestes cele
bracions patronals és sens dubte el Certamen 

E \ Is actes s'iniciaren amb la celebració 
d'una solemne Eucaristia que va tenir 

/lloc a la capella de la residència i casa 
mare de les Missioneres Esclaves de l'Im
maculat Cor de Maria, fundades per la llei
datana Esperança Gonzàlez. 

Aquesta capella acull actualment la imat
ge de la Verge Blanca, patrona de Lleida i 
titular de l'Acadèmia Mariana, a causa de 
les obres de restauració que es fan a la seva 
seu. L'edifici, conegut popularment com el 
Palau de Maria, és un magnífic exemplar 
arquitectònic del segle xix que es converti
rà en la nova Casa de l'Església de Lleida i 
centre d'espiritualitat. 

L'Eucaristia va ser presidida pel bisbe de 
Lleida, Móns. Francesc Xavier Ciuraneta. 
i va ser concelebrada pel director de l'Aca 
dèmia Mariana, Mn. Salvador Gené, i pel 
rector de Torres de Segre, Mn. Xavier Ba 
tiste. 

A la celebració van assistir les primeres 
autoritats de Lleida i de Torres de Segre, 
encapçalades per l'actual conseller d'Agri
cultura i exalcalde de Lleida, Antoni 
Siurana, amb profundes arrels familiars a 
Torres de Segre; l'actual alcalde. Àngel Ros, 
i diversos regidors, així com l'alcalde i la 
corporació municipal de Torres de Segre; 
el president de la Diputació, Isidre Gavin; 
els diputats i exconsellers lleidatans Josep 
M. Pelegrí i Josep Grau; la Junta de l'Aca
dèmia Mariana i altres autoritats i represen
tacions, així com el mantenidor del Certa
men Marià, l'expresident de la Generalitat 
de Catalunya Jordi Pujol. 

La capella del Cor de Maria es va om
plir de gom a gom de lleidatans i veïns de 
Torres de Segre que van voler participar en 
la celebració religiosa en honor de les dues 
patrones. Les parts musicals de la celebra
ció van ser cantades per la coral La Lira de 
Torres de Segre. 

El bisbe de Lleida va iniciar l'homilia 
referint-se a la Mare de Déu amb les dues 
advocacions Blanca de l'Acadèmia i de 
Carrassumada: «Ja sabem que Ella és úni
ca però té tal riquesa d'aspectes que per
met moltes advocacions. Cada època, ge
neració i poble n'ha destacat algun, com 
cada fill descobreix en la mare motius di
versos per estimar-la.» Móns. Ciuraneta es 
va referir tot seguit a la crisi de valors espi
rituals que viu la nostra societat occidental, 
«que mostra un rostre cansat, desil·lusionat, 
desesperançat. Occident fomenta la seva 
esperança en coses efímeres i oblida el seu 
destí etern. Un humanisme que exclou la 
transcendència i els valors espirituals és un 
humanisme inhumà, insuficient». 

El bisbe va fer un crida a l'esperança en 
Déu com l'únic que pot mantenir la nostra 

Marià, que cada any convoca i organitza la Pon
tifícia i Reial Acadèmia Bibliograficomariana de 
Lleida en honor d'una advocació mariana dife
rent, que és honorada juntament amb la patrona 
de la ciutat. Enguany l'advocació honorada en 
aquests 137 Jocs Florals, celebrats el diumenge 3 

La capella del Cor de Maria, que va acollir l'Eucaristia, es va omplir de gom a gom. 

dignitat i va convidar els fidels a mirar la 
Mare de Déu, perquè malgrat el fets nega
tius del món i els problemes que viu l'Es
glésia, i que poden posar en crisi la nostra 
esperança, ens ajudi a superar les nostres 
mancances personals i col·lectives. 

En el moment de l'ofertori, les pubilles 
de Lleida i de Torres de Segre van apropar 
fins a l'altar diversos pro
ductes de la terra, raïm i 
fruita, així com el pa i el vi 
per a l'Eucaristia. La cele
bració va acabar amb el 
cant del Virolai. 

CERTAMEN LITERARI 
M A R I À 

Finalitzada l'Eucaristia, 
les autoritats i els fidels van 
traslladar-se a l'Auditori 
Municipal Enric Granados 
per donar inici al Certa-
mem Literari Marià, que va 
tenir un pròleg musical de 
gala, a càrrec de la soprano 
lleidatana Rosa Tamarit, 
que va oferir al públic peces 
musicals de Gershwin, de 
Satie, de Toldrà, de Rosini, 
de Chopin i de Donizetti. La soprano, acom
panyada al piano pel mestre Àngel Solà, va 
finalitzar la seva extraordinària actuació amb 
el magnífic Ave Maria sobre preludi n. 1 de 
J. S. Bach, que va ser molt aplaudit. 

Finalitzat el recital musical es va iniciar 
el Certamen Marià pròpiament dit, presidit 
pel bisbe de Lleida, per les primeres autori

tats de Lleida i de Torres de Segre, per la 
junta de l'Acadèmia Mariana i per altres 
representacions. Dos quadres amb les fo
tografies de les dues patrones presidien Tac
te acadèmic, i eren custodiades per les pu
billes de la ciutat de Lleida i de Torres de 
Segre. 

L'acte es va iniciar amb les paraules de 

Jordi Pujol, durant el seu discurs com a mantenidor del Certamen Marià 

salutació del director de l'Acadèmia Mari
ana de Lleida agraint a l'expresident de la 
Generalitat el fet d'haver acceptat la invi
tació per ser el mantenidor del Certamen 
Marià. Mn. Salvador Gené va dir que Jordi 
Pujol és patrimoni de tots els catalans, pa
raules aquestes que van ser interrompudes 
amb forts aplaudiments del públic. 

d'octubre, ha estat la Mare de Déu de Carrassu
mada, una petitona Mare de Déu trobada, de co
lor negre, coneguda també per «la Moreneta de 
Ponent» i venerada des de temps immemorials a 
la seva ermita de Torres de Segre, a la comarca 
del Segrià. 

JORDI PUJOL: «EL CULTE MARIÀ HA 
DONAT TENDRESA A LA VIDA 
RELIGIOSA CATALANA» 

Jordi Pujol, en qualitat de mantenidor del 
Certamen Marià, va iniciar tot seguit el seu 
discurs de gairebé una hora de durada, que 
no va llegir en cap moment. Va ser una pro
funda i brillant reflexió on va exposar suc
cintament quina era la realitat política, so
cial, cultural i religiosa de Catalunya en els 
anys de la Renaixença, quan es va fundar 
l'Acadèmia Mariana de Lleida, i quin ha 
estat el paper que ha tingut la devoció ma
riana a casa nostra, tot asseverant que el 
culte marià a Catalunya ha estat important 
«perquè ha donat tendresa a la vida religio
sa catalana. No esmentaré per corroborar-
ho els centenars de santuaris i d'ermites que 
hi ha a casa nostra en honor a la Mare de 
Déu, cosa que sí va fer el recordat Miquel 
Coll i Alentom en el seu magnífic discurs 
de mantenidor d'aquest Certamen». 

L'expresident, en les seves primeres pa
raules, es va manifestar persona creient 
quan referint-se a la tasca que se li havia 
encomanat va dir: «Per a un creient parlar 
de Jesús i de Maria és una tasca difícil, i 
segurament no ho és tant per a un agnòstic. 
Cal tenir fe per parlar-vos de tot això i jo la 
tinc encara que la visqui indignament.» 

No es va oblidar, però, de referir-se a la 
ciutat que l'acollia en dir 
que sempre havia inten
tat servir Lleida, tot re
cordant una anècdota 
dels seus anys de presó 
a Saragossa, on feia de 
metge: «Tenia un petit 
despatx i allí hi havia 
dues fotografies de dues 
ciutats catalanes; una 
d'elles era una vista aè
ria de la vostra ciutat.» 

El mantenidor es va 
centrar tot seguit en la 
fundació de l'Acadèmia 
Mariana (1862) per Mn. 
Josep M. Escolà, i va 
afirmar que aquesta no 
havia estat una casuali
tat, sinó que havia estat 
a causa del gran impuls 
que hi havia en molts 

sentits a Catalunya. En l'aspecte religiós es 
va referir a personalitats rellevants de l'Es
glésia catalana d'aquell temps com van ser 
el lleidatà i beat P. Francesc Palau, el P Coll, 
sant Antoni Maria Claret o santa Paula 
Montal, entre altres fundadors, i va esmen
tar la figura senyera de Mn. Cinto Verda
guer, «que a través de la seva poesia, la més 
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culta i la més senzilla, però en bona part 
mariana, com el Jardí de Maria, va fer vi
brar l'esperit dels catalans». 

Jordi Pujol va qualificar el segle xix com 
una època molt convulsa, de gran transfor
mació i de generació de riquesa, de moder
nitat però també de radicalitat. «En l'Es
glésia —va dir el mantenidor— hi ha també 
catarsi i transformació que l'afecten.» En 
aquest context i en paraules del manteni
dor, es produeix un fet eclesial molt impor
tant: la proclamació del dogma de la Im
maculada (1854), alhora que el fenomen 
marià de Lourdes té a casa nostra una gran 
incidència. «És en aquest marc que es crea 
a Lleida l'Acadèmia Mariana, en una èpo
ca en què es van fundar moltes altres aca
dèmies, amb distintes finalitats i tipus. A 
Catalunya teníem el bisbe Torras i Bages, Les primeres autoritats de Lleida i de Torres de Segre presidiren l'acte literari i marià. 

Lluís Salinas 
en el 
moment de 
rebre la Flor 
Natural de 
mans del 
bisbe de 
Lleida. 

datà, un xicot que es deia Francesc i que va 
ser mort per haver-se declarat catòlic. I això 
és ser màrtir, donar la vida.» En aquest 
moment del seu discurs, quan el manteni
dor va mencionar el beat Francesc Castelló, 
tot el públic que omplia de gom a gom l'au
ditori va interrompre les paraules de Jordi 
Pujol amb aplaudiments. 

Tot seguit i referint-se a aquell temps 
convuls de la guerra civil va dir: «Tots hem 
estat màrtirs i botxins i tots tenim també la 
nostra part de responsabilitat. No sé si sa
beu que al monestir de les Avellanes hi ha 
unes fosses amb soldats republicans, hi ha 
també les tombes dels maristes màrtirs, les 
restes d'alguns fejocistes i dels que van patir 
la repressió del franquisme. Ser-ne consci
ents ens hauria de fer més fàcil l'entesa i la 
concòrdia.» 

El mantenidor va continuar la seva in
tervenció dient que l'Església catalana no 
ha estat mai ben entesa i de vegades fins i 
tot maltractada. Va evocar en aquest punt 

Jordi Pujol 
va lliurar el 
premi a la 

periodista i 
corresponsal 

de 
"Catalunya 

Cristiana» a 
Roma. 

un home molt marià que s'esmerçava a do
nar doctrina a la Catalunya renaixent. Tot 
això va fer possible que l'Església catalana 
s'anés desenganxant de les actituds més' 
conservadores i radicals. Es en aquest punt 
que Montserrat té també molt a dir.» 

El mantenidor, reprenent el fil argumen-
tal del seu discurs, va afirmar que l'Acadè
mia Mariana de Lleida va ser fruit de l'ebu
llició del món catòlic d'aquell temps. Jordi 
Pujol va esmentar tot seguit un altre fruit 
madur situat en l'època de la Generalitat 
republicana: el naixement de l'anomenada 
Federació de Joves Cristians de Catalunya 
(FJC), que va qualificar d'organització gens 
política, molt arrelada a la terra, amb molta 
gent jove i amb una gran empenta: «Els fe
jocistes van ser, però, molt combatuts per 
les esquerres i també per alguns sectors de 
la mateixa Església pel seu tarannà catala
nista. Quan vingué la guerra van patir tot 
això.» 

LA FJC, PERE TARRÉS I 
FRANCESC CASTELLÓ 

El mantenidor va assenyalar que ara que 
es parla tant de recuperar la memòria histò
rica, potser caldria recuperar-la en la seva 
totalitat. «En aquest acte em sento en l'obli
gació de dir això i de recordar que uns 317 
joves de la Federació i una trentena de con-
siliaris van ser morts sense cap mena de 
complexe. Bé podem dir que són màrtirs 
perquè van ser morts per la seva fe. I us 
vull recordar que a la façana principal del 
monestir de Montserrat hi ha un relleu amb 
dos fejocistes: un és el Dr. Pere Tarrés, re
centment beatificat, i l'altre és un jove llei-

Setze ppf t is i §§çrjptorf giiürdf>niits 
Un cop finalitzat el discurs del mantenidor, es va iniciar el lliurament dels 

dos premis de prosa i dels catorze de poesia, convocats en aquests Jocs Florals 
en honor de Santa Maria. Com és costum, el primer de ser lliurat va ser el 
premi de prosa a l'obra Història de 20 anys a l'ombra de Santa Maria de Carras-
sumada, atorgat per l'Associació d'Amics de la Mare de Déu de Carrassumada. 
El recolliren els seus autors: Mn. Xavier Batlste, rector de Torres de Segre, i 
l'historiador també fill del poble, Josep Sanjuan. 

El segon premi de prosa, atorgat per la Cooperativa Fruitera de Torres de 
Segre, va ser per a Josep Marselles, també fil l del poble, exaequo amb Ramon 
Roig, de Lleida, per la seva obra Carrassumada i l'agricultura. 

Tot seguit es van lliurar els premis de poesia, atorgats per les principals insti
tucions de la ciutat. Van ser guardonats diversos poetes de Lleida, de Torres de 
Segre, de Sunyer, de Granollers i fins i to t del Ferrol. 

Com és ja tradició, el bisbe de la diòcesi va lliurar la Flor Natural, premi dotat 
amb 900 euros i atorgat a Lluís Salinas, de Lleida, per la seva poesia Santa 
Maria de Carrassumada, que el mateix autor va llegir davant de tot l 'auditori. 
Tot seguit va dipositar la flor natural als peus de la imatge de la Mare de Déu 
de Carrassumada. 

Una altra poesia destacada va ser la titulada Maria, amb el lema Dotze de 
setembre, en al·lusió a la festa del dolç Nom de Maria. La seva autora és la 
corresponsal de Catalunya Cristiana a Roma, Miriam Díez, que es va traslladar 
expressament des de la Ciutat Eterna a Lleida per recollir el Premi Especial de 
l'Acadèmia Mariana, que li ha estat atorgat, en paraules del director de l'Aca
dèmia, «com a reconeixement a la seva qualitat poètica, teològica i mariana». 

Es lliuraren també enguany i per primera vegada dos premis infantils de 
dibuix atorgats pel Grup Comarcal de Colònies Solibernat, consistents en una 
beca personal per anar de colònies. Els nens Jaume Badia, de Lleida, i Albert 
Oró, de Sudanell, van recollir personalment els premis. 

£1 Certamen Marià va acabar amb les paraules de l'alcalde de Lleida, Àngel 
Ros, que va felicitar els guardonats i l'Acadèmia per la solemnitat de l'acte, 
així com el mantenidor pel seu profund discurs: «Ei nivell ha estat molt elevat 
i això vol dir que el proper any ens haurem d'esforçar molt per fer un acte tan 
reeixit.» L'alcalde va manifestar el seu suport al Certamen com un acte religiós 
i cultural arrelat a la tradició de la ciutat. 

El bisbe Ciuraneta va agrair el discurs de Jordi Pujol, va felicitar també els 
guardonats i va fer vots perquè l'any proper aquest Certamen Marià pugui 
celebrar-se a la seu ja restaurada de l'Acadèmia Mariana. 

la figura del cardenal Vidal i Barraquer, 
exiliat per Franco, i la de Carrasco i Formi-
guera, militant d'Unió Democràtica, perse
guit per uns a causa de la seva profunda fe 
cristiana i afusellat pels altres per ser cata
lanista. Pujol va prosseguir dient que aques
ta situació sempre difícil de l'Església ca
talana s'ha vist perpetuada i avui agreujada 
per l'actual crisi religiosa de Catalunya: 
«Dins d'Europa el nostre país és el que té 
una crisi religiosa més gran.» 

Pujol es va fer tot seguit la pregunta que 
s'han fet altres com Federico Mayor Zara-
goza, també en un discurs d'un Certamen 
Marià: «Per què hi són la religió i el cristi
anisme?» I va donar la resposta del cientí
fic lleidatà Joan Oró, recentment traspas
sat: «Perquè l'home vol saber qui és i què 
és, vol saber d'on ve i on va i la ciència no 
ho respon.» 

El mantenidor va finalitzar el seu discurs 
amb un to marcadament marià, en referir-
se a Maria tot dient que ella introdueix hu
manisme i tendresa al fet religiós a casa 
nostra: «D'ací l'èxit de Maria en l'imagi
nari popular. Ella fa l'acceptació del Mis
teri, perquè es fa la mateixa pregunta que 
tothom, però està submergida en el Misteri 
més que ningú i respon amb un fiat. Maria 
és alhora intercessora, des de la pietat i la 
comprensió, i aquesta intercessió és neces
sària.» 

Jordi Pujol va acabar el seu discurs, que 
va ser molt aplaudit, amb aquestes parau
les: «Des de la creença de cadascú, que la 
Verge Blanca patrona de Lleida ens hi aju
di.» 

Text: Jordi Curcó 
Fotos: Jordi Gómez 


