
L’ACADÈMIA MARIANA I LA PARRÒQUIA DEL CARME 

 

EL CERTAMEN DE L’ANY 1997 FOU DEDICAT A 

LA MARE DE DÉU DEL CARME  

 

 

La ciutat de Lleida compta amb una singular institució, l’Acadèmia Bibliogràfica 

Mariana de Lleida, fundada l’any 1862 per mossèn Josep Maria Escola, juntament amb 

els patricis lleidatans Lluís Roca i Josep Mensa 

El seu objectiu fou i és la glorificació de Maria, mitjançant les arts i les lletres. Una de 

les seves activitats més arrelades han estat la celebració de la anuals certàmens marians 

que des de l’any 1863 s’han celebrat sense interrupció, amb l’excepció feta dels anys 

de la guerra civil. El Certamen es va pensar com una fórmula per fer literària i 

artísticament apostolat marià. Per aquets motiu cada convocatòria és dedica a una 

advocació distinta de la Mare de Déu venerada a la mateixa ciutat o diòcesi de Lleida, 

a la resta de Catalunya, Espanya i fins i tot d’altres països. Així, l’acadèmia ha portat a 

Lleida advocacions de la Mare de Déu o patrones venerades a Andorra, Portugal, 

Rússia, Polònia, Romania, Paraguai i Romania. 

Dos d’aquests certàmens marians celebrats en el darrers anys, han vinculat l’Acadèmia 

Mariana amb la parròquia de la Mare de Déu del Carme, que ara commemora el seu 

cinquantè aniversari. En fem un xic d’història: 

Fou l’any 1997, quan l’Acadèmia convocà el seu 130 Certamen Marià dedicat aquell 

any a lloar a la Mare de Déu del Carme de la seva parròquia de Lleida. Tot i això 

aquesta advocació mariana havia estat homenatjada ja en el Certamen de l’any 1995, 

dedicat en aquella ocasió a la Verge del Carme venerada a les Borges Blanques. Una 

advocació arrelada històricament a l’antic i desaparegut convent del Carme, de la 

capital de les Garrigues. 

Les celebracions religioses en honor de la Patrona de la parròquia de la Mare de Déu 

del Carme de Lleida, tingueren lloc com es costum, a l’entorn del 2 d’octubre, festa de 

la Verge Blanca de l’Acadèmia Patrona de la ciutat, tot i que el Certamen Marià se 

celebrà el diumenge, següent, el dia 5 d’octubre. 

S’inicià com és costum de bon matí, amb la tradicional Missa en honor de la Patrona a 

l’Oratori de la Verge Blanca a l’Acadèmia Mariana, presidida per qui era aleshores 

bisbe de Lleida, Mons. Ramon Malla i concelebrada pel rector de la parròquia de la 

Mare de Déu del Carme Mn. Joan R. Ezquerra i Mn. Vicenç Ros, secretari particular 

del bisbe Malla. Assistiren a la Santa Missa les primeres autoritats de la ciutat, les 

Pubilles de les Festes de Lleida, la junta de l’Acadèmia Mariana i molts feligresos del 

Carme. 



Finalitzada la Missa, els actes es traslladaren al Teatre Principal de Lleida, on 

aleshores era costum celebrar tots els anys el Certamen Marià. Tingué com a pròleg 

una actuació musical a càrrec del trio polonès The Beethoven String Trio, amb un 

repertori de música clàssica. 

Tot seguit, sota la presidència de les primeres autoritats se celebrà l’acte literari i marià 

en honor de la Mare de Déu del Carme. La seva imatge, la talla que durant tant i tants 

anys havia sortit en processó pels carrers de la parròquia, actualment recuperada; lluïa 

en el vell mig de l’escenari guarnida de flors i acompanyada per la de la Verge Blanca 

de l’Acadèmia. 

 

EL BISBE RAMON MALLA PRESIDÍ ELS ACTES I VA SER EL 

MANTENIDOR  DEL CERTAMEN 

Davant les dues patrones, actuà de mantenidor del Certamen Mons. Ramon Malla Call. 

En el seu discurs, qui era aleshores bisbe de Lleida, feu una aproximació històrica de 

l’evolució de l’ordre carmelità, des de els seus orígens allà a terra Santa, en el Mont 

Carmel fins la seva arribada a la ciutat de Lleida. El bisbe Malla recordà que el primer 

convent del Carme a Lleida es fundà l’any 1272, alhora que feu una visió general de 

les parròquies i esglésies que Lleida te dedicades a la Mare de Déu: Santa Maria de 

Gardeny, la Mare de Déu del Pilar, la Verge dels Pobres , la Mercè, la Mare de Déu de 

Montserrat, sense oblidar l’oratori dels Dolors al carrer Cavallers, ni les populars i 

arrelades devocions marianes de l’Horta de Lleida, amb les ermites de Butsènit i 

Grenyana, ni molt menys l’Oratori de la Mare de Déu de l’Acadèmia, la patrona 

d’aquesta institució i alhora també de la ciutat.  

Amb la referència a aquest estol d’esglésies amb les quals Lleida honora a Maria i amb 

les que dona la benvinguda a tothom que arriba a la ciutat, el mantenidor feu especial 

esment a la parròquia de la Mare de Déu del Carme, afirmant que era en aquesta 

singular parròquia mariana on Maria volgués abraçar des del seu temple de la Rambla 

de Ferran i en el rovell de l’ou de la ciutat, a tots els lleidatans.  

Tot seguit, després del discurs del mantenidor, és procedí al lliurament del Premi de 

Prosa i dels altres sis premis de poesia d’aquell any, convocats per l’Acadèmia 

Mariana. 

El premi de prosa, atorgat per departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 

fou lliurat al matrimoni d’historiadors Romà Sol i Carme Torres, pel seu esquema de 

treball i guió per una història literària i gràfica sobre la parròquia del Carme de Lleida. 

Aquest premiat guió, donaria com a fruit la publicació dos anys després del llibre 

dedicat a la història de la parròquia, que fou presentat en el saló d’actes parroquial el 9 

de juliol de 1999, en vigílies de la festa de la Mare de Déu del Carme. 

 

 



LA FLOR NATURAL DEL CERTAMEN 

En quan a la poesia, el premi que atorga tradicionalment el bisbe de Lleida i Flor 

Natural del Certamen, fou per la poesia “Porta del Cel”, del poeta lleidatà i veí de barri 

de la Bordeta, Rodrigo Larios Navarro. Com és costum, el poeta va rebre del bisbe 

Malla l’esmentada Flor Natural del Certamen, que és un pomell amb tres lliris, símbol 

de l’escut de la ciutat de Lleida i la garlanda brodada, que ell mateix diposità als peus 

de la Verge Blanca, com homenatge a la Patrona en aquests jocs florals, amb els  que 

cada any Lleida la canta i l’honra. 

El poeta guardonat llegí la seva poesia, com un homenatge poètic a la Mare de Déu del 

Carme, per ell lloada: 

 

MARIA, PORTA DEL CEL 

 

Tu, Maria, que estimes 

que escoltes el món. 

 

Tu, Maria, ets la porta del cel, 

pots fer d’un moment, una eternitat. 

 

Tu, Maria, porta del cel, 

un cel per a mi, negat. 

 

Sento enyor dels teus detalls, 

lluny de tu sento la buidor, 

em veig orfe en aquestes valls, 

tot en mi, no és sinó tristor. 

 

Ja és massa llarga la nit 

quan arribarà el nou dia, 

ningú escolta el meu crit, 

no té resposta la meva pregària. 

 

Em falta la il·lusió 

no m’agrada aquest viure, 

no hi trobo solució, 

necessito somriure. 

 

El camí que vaig perdre, vull trobar-lo, 

tornar a enamorar-me de la mare, la seva imatge, 

l’infant, que mai ha deixat d’estimar-lo, 

els seus gestos, el seu llenguatge. 

 



Busco un cel on tot sigui diferent, 

que no hi hagi injustícia, 

on s’estimi en tot moment, 

la gent no tingui malícia. 

 

Que resplendeixi la veritat 

que no hi hagi classes diferents, 

on trobar un germà al meu costat, 

quan es passin mals moments. 

 

Vull passar aquesta porta 

necessito trobar aquest cel blau, 

on la meva feblesa es faci forta, 

el meu neguit sigui suau. 

 

Que em digui, fill meu, 

gràcies per què has tornat, 

la teva absència no m’ha estat breu, 

com t’he enyorat. 

 

Rebre l’abraçada de pare, 

que del fill n’està enamorat, 

veure somriure la mare, 

que ha obert la porta, al fill que ha tornat. 

 

Tan sols, tu, oh Maria, 

d’aquesta porta ets la clau, 

la mare mai deixaria, 

d’alliberar al fill esclau. 

 

Rodrigo Larios Navarro 

 

 

Els altres quatre premis de poesia, atorgats per la Paeria, l’Institut d’Estudis Ilerdencs, 

“La Caixa” i la mateixa parròquia de la Mare de Déu del Carme, foren per a 

Montserrat Balaguer, de Barcelona; Francesc Balcells, de Palau d’Anglesola, Pere 

Collel, de Granollers i Antoni Fortuny Feliu, de Barcelona. 

 

 

 

 



ELS GOIGS A LA VERGE DEL CARME, PREMI DEL CERTAMEN 

Cal fer especial esment a aquest darrer guardonat, un poeta que conrea la composició 

gogista i que amb la seva aportació al Certamen feu possible l’edició dels “Goigs a la 

Verge del Carme, venerada a la seva parròquia de Lleida”, musicats per Lluís Climent, 

organista de la parròquia. Els Goigs, foren editats i cantats per primera vegada en les 

festes de la Mare de Déu del Carme de 1998. la seva tornada, ja popular, canta així a la 

Patrona de la Parròquia: 

 

Cantarem amb veu joiosa 

vostres goigs, mare dels cels: 

Verge del Carme amorosa, 

protegiu vostres fidels. 

 

 

Sens dubte van ser aquests uns magnífics Jocs Florals en honor de la Patrona de la 

parròquia del Carme, que varen fer història i que han quedat escrits en lletres d’or en el 

llibre de la història, tant de l’Acadèmia com de la parròquia.  

 

Però aquesta història no acabà aquí. Tingué una segona part... 

 

 

 

 

 

 



Peus fotos: 

1.- Les festes en honor de la Verge Blanca de l’Acadèmia i de la Mare de Déu del 

Carme, s’iniciaren com és costum amb una Eucaristia que presidí el bisbe Ramon 

Malla a l’Oratori de la Patrona de Lleida, amb l’assistència de les primeres autoritats. 

2.- El Teatre Principal de Lleida, on se celebraven aleshores el Certamen marians, va 

acollir el 5 d’octubre de 1997 el dedicat a la Mare de Déu del Carme de la seva 

parròquia a Lleida. 

3.- El bisbe Ramon Malla feu el discurs com a Mantenidor del Certamen Marià, 

dedicant la seva intervenció a rememorar els orígens de l’orde carmelità i evocar la 

història d ela parròquia del Carme de Lleida. 

4.- El mantenidor del Certament Mons. Ramon Malla, els escriptors i poetes 

guardonats amb les autoritats i la Junta de l’Acadèmia Mariana, en una foto de família 

a la cloenda del Certamen Marià. 

5.-  Les imatges de la Verge Blanca de l’Acadèmia i de la Mare de Déu del Carme, 

guarnides de flors i amb la bandera d ela ciutat de Lleida al fons, van presidir els Jocs 

Florals dedicat a la Mare de Déu. (Fotos: Jordi Gómez) 

 

 

L’ANY 2005 LA MARE DE DÉU DE LA UNITAT ÉS 

LLOADA EN ELS JOCS FLORALS DE L’ACADÈMIA 

 

LA COMUNITAT CATÒLICA ROMANESA DE LLEIDA ÉS VOLCA AMB EL 

CERTAMEN MARIÀ DEDICAT A LA SEVA PATRONA  

 

Vuit anys després del Certamen Marià dedicat a la Mare de Déu del Carme, l’octubre 

del 2005, la parròquia torna a ser protagonista de les festes de la Verge Blanca de 

l’Acadèmia. 

En aquesta ocasió i reflex de la nova realitat parroquial, on el col·lectius immigrants 

tenen en el Carme el seu espai de pregària i acolliment, el 138 Certamen de 

l’Acadèmia Mariana és dedicat a una nova i flamant advocació, la de la Mare de Déu 

de la Unitat, patrona dels romanesos catòlics de Lleida. Advocació mariana que des 

d’aleshores es venera en una capella lateral de la parròquia del Carme, on la pintora 

Carme hi pintà mural amb la seva imatge. Fou inaugurat l’1 d’octubre d’aquell any, 

vigília de la festa de la Patrona de Lleida i dins dels actes organitzats per l’Acadèmia 

Mariana. 

Els actes centrals de les festes tingueren lloc aquell any el mateix dia 2 d’octubre, 

diumenge, festa de la Patrona de Lleida. S’inicià amb una solemne concelebració 



eucarística a la parròquia de la Mare de Déu del Carme, amb la participació de 

nombrosos romanesos, tant catòlics com també de ritu ortodox i feligresos del Carme.   

El bisbe de Lleida, aleshores Mons. Francesc Xavier Ciuraneta presidí la celebració 

amb el bisbe catòlic de Iasi (Romania) Petru Gherghel. Amb ells concelebraren el 

vicari general Mn. Joan R. Ezquerra; el director de l’Acadèmia, Mn. Salvador Gené; el 

rector, Mn. Joan Mora, tres sacerdots romanesos i altres preveres. Assistí a la 

celebració en un lloc preferent vora l’altar, el bisbe ortodox de Bordeus d’origen 

romanès, en un clar signe ecumènic que va caracteritzar la festa de l’Acadèmia 

d’aquell any.Com és costum no hi faltaren les primeres autoritats, encapçalades pel 

paer en cap Sr. Àngel Ros. 

Mons. Ciuraneta va aprofitar l’homilia per fer una crida a treballar per la unitat dels 

cristians: “...que vol dir aprendre a viure amb l’altre, acollir-lo i donar-nos sens por. La 

Unitat és una victòria de l’amor”·, digué en referència a l’advocació lloada per 

l’Acadèmia. 

Finalitzada la celebració, tothom anà a l’Auditori Municipal Enric Granados, que en 

aquests darrers anys acull la celebració dels Certàmens de la Mariana. Com es ja 

costum s’inicià amb un pròleg musical, en aquesta ocasió a càrrec del baríton Dan 

Lordachescu i de la soprano Mariana Colpos, de l’Òpera Nacional de Bucarest, que 

interpretaren obres de Mozart, Puccini, Schumann, Verdi i dels músics romanesos 

Nicolescu i Musorgski. 

El Certamen Marià pròpiament dit, s’inicià amb el discurs del Mantenidor, 

l’ambaixador de Romania a Espanya, Stelian Oancea, que feu una síntesis de la 

història de Romania, arrelada en la fe cristiana que l’apòstol Sant Andreu va dur a 

aquelles terres. 

 

EL PREMI DE PROSA I LA FLOR NATURAL DEL CERTAMEN 

Tot seguit es lliuraren els premis del Certamen en honor de la Mare de Déu de la 

unitat. La seva imatge, una reproducció de la pintura venerada al Carme, presidí 

l’escenari de l’Auditori, a la vora de la Verge Blanca. 

En prosa fot guardonat el sacerdot romanes Mihai Diac, que aleshores atenia els 

catòlics romanesos de Lleida, pel seu treball “La presencia de Rumanía en Lleida y 

comarca”. El P. Mihai, que fou molt estimat a Lleida, moriria pocs mesos després 

víctima d’un accident de tràfic, va rebre en aquella jornada el Premi que atorgà la 

mateixa parròquia de la Mare de Déu del Carme. 

Al de prosa seguí el premi del bisbe de Lleida i Flor Natural del Certamen, atorgat a la 

poetessa lleidatana Mª Carme Mor Rodés, per la seva extensa poesia de cinc parts 

titulada “Verge de la Unitat, Mare de la Humanitat”: 

D’aquets poesia premiada amb la Flor Natural del Certamen, en reproduïm la primera 

part. 



VERGE DE LA UNITAT, MARE DE LA HUMANITAT 
 

De la Unitat eterna i plena 

Vós en sou la mare bella; 

Puix en vostre ventre, Senyora, 

Nià el verb que ens la revela. 
 

Amb vostre “FIAT” senzill 

Déu per esposa us prengué, 

i concebéreu un Fill... 

l’ Enmanuel, de Vós nasqué! 
 

Dins nostra història irrompia 

el Déu fet carn per amor, 

i amb nosaltres convivia 

compartint goig i dolor. 
 

I al peu de la Creu, 

quan el Fill moria, 

per Jesús donada fóreu, 

com a mare, llum i guia. 
 

De tota la humanitat, 

que ja per sempre seria, 

el poble de Déu salvat 

ple de joia i alegria. 
 

Des d’aleshores, Senyora, 

Vós sou mare de tots; 

negres, blancs, del nord i del sud, 

som fills vostres en Jesús. 
 

És l’AMOR qui ens agermana, 

qui ens congrega en torn la taula 

on se’ns dóna el pa més blanc, 

que és el VERB, LA GRAN PARAULA. 
 

En Ell, tot queda explicat: 

que en l’AMOR és U amb el PARE, 

venturosa Trinitat! 

i que Vós sou nostra Mare. 
 

Quin regal ens ha donat!. 

 

M. Carme Mor Rodés 

 



L’autora premiada, tal i com mana la tradició, diposità la Flor Natural que li  lliurà el 

bisbe de Lleida, als peus de la imatge de la Verge de l’Acadèmia, patrona de la ciutat. 

Tot seguit es lliuraren la resta de premis als poetes guardonats per les seves poesies en 

català o castellà: Manuel Pal, de la Seu d’Urgell; Lázaro Domínguez, del Ferrol; 

Francesc Balcells, del Palau d’Anglesola, Alexandre Flix, de Nules (Castelló); 

Salvador Faula, de Sabadell, Lleonard del Rio, d’Igualada. 

Quatre romanesos foren també premiats per les seves poesies en romanès: Maria 

Timisa, de Banat; Banea Orea, de Brasov i Daniele Bulai, de Pidelsti.  

Fou aquest sens dubte un magnífic Certamen Marià que aplegà a Lleida i Romania a 

l’entorn de Maria, en la nova i ja arrelada advocació de la Verge de la Unitat, exemple 

d’agermanament de pobles i creences a l’entorn de la mateixa Mare. 

Amb aquests dos certamen marians, la parròquia de la Mare de Déu del Carme ha fet 

també història i ha encetat lligams amb una de les més preuades institucions religioses 

i marianes lleidatanes, la Pontifícia Reial Acadèmia Bibliogràfico Mariana, amb la 

qual ha quedat estretament vinculada per sempre més. 

En calia fer-ne memòria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(Peu fotos) 

1.- L’Eucaristia prèvia al Certamen Marià se celebrà a la parròquia de la Mare de Déu 

del Carme, on es venera des d’aquell any la Verge de la Unitat, patrona de la comunitat 

catòlica romanesa. Els fidels ompliren l’església de gom a gom. 

2.- El bisbe catòlic de Iasi (Romania) Petru Gherghel, recull en el moment de les 

ofrenes un quadre amb la pintura de la Verge de la Unitat. 

3.- El bisbe de Lleida Mons. Francesc Xavier Ciuraneta presidí la concelebració 

eucarística juntament amb el bisbe de Iasi (Romania), Petru Gherghel. 

4.- Finalitzada la celebració religiosa, en el presbiteri de l’església del Carme, amb el 

fons del mural pintat per Victor P. Pallarés, es feu una foto de família amb les 

autoritats religioses i civils que hi varen participar. 

5.- L’Auditori Municipal Enric Granados va acollir en aquets any el Certamen Marià 

en honor de la Mare de Déu de la Unitat. 

6.- La poetessa lleidatana Maria Carme Mor, guardonada amb el primer premi del 

Certamen, diposita la Flor Natural als peus de la Verge Blanca de l’Acadèmia, patrona 

de Lleida. 

7.- El mantenidor del Certamen, els escriptors i poetes guardonats, amb els dos bisbes i 

les primeres autoritats en la cloenda del 138 Certamen Marià. (Fotos: Jordi Gómez) 

 

 

Jordi Curcó 

Membre de la junta de l’Acadèmia Mariana  

El Carme, 50 anys. Un patrimoni artístic, un patrimoni humà (1959-2009). 

Miscel·lània del cinquantenari de l’església del Carme, IEI, Lleida, pp. 204-217. 

 


