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PASQUA FLORIDA AL FOSSAR

una cançó de pluja L'heureda, que és fidel, 
s'arrapa en la creu dura 
i el xiprer s'alça al cel 
presoner de l'altura. 
 
Al·leluia, germanes, 
al·leluia, al·leluia! 

i al fossar sagna el verd 
xop de sol i de lluna. 
 
Al·leluia, germanes, 
al·leluia, al·leluia! 
 
La vida i el demà 
tremola en cada ful
i el fossar mol el pa
que brotonant ja pu
 
Al·leluia, germanes
al·leluia, al·leluia! 
 
La violeta humil 
s'amaga mig poruga
la tarda s'ha vestit 
de farigola i ruda. 
 
Al·leluia, germanes
al·leluia, al·leluia! 
 
 
 

 
Germanes, desvetlleu, 
que ja el son massa dura! 
Crist és vivent: Vegeu 
buida la sepultura. 
 
Al·leluia, germanes, 
al·leluia, al·leluia! 

 
Arrela en cada rel 
   
     Jordi Enjuanes-Mas 
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http://fossardemonestir.blogspot.com/2007/01/pasqua-florida-al-fossar.html


 
 
 
Defunció: 
GOSPI: El 22 de març morí a Badalona, als 60 anys, Ramon Aymerich i 
Tarruella, casat amb Josefina Guitart Cos. 
 El nostre condol als familiars.  
Horaris: 
Dilluns de Pasqua, 5 d’abril (aplecs): 
    LA GUARDIA LADA (Mare de Déu del Coll): 2/4 de 12 del migdia.  
   TARROJA (Sant Julià): 11 matí. 
Diumenge, 11 d’abril: 
 AMETLLA: 2/4 d’una migdia. 
 CURULLADA: 10 matí. 

FREIXENET: 2/4 d’una migdia. 
IVORRA: 6 tarda. 
MONTPALAU: 2/4 de 12 migdia. 
LES OLUGES: 1 migdia. 
LA RABASSA: 2/4 d’onze del matí. 
SANT GUIM DE LA PLANA: 11 m atí (cada diumenge) 
TARROJA: 1 migdia. 
VERGÓS GUERREJAT: 1 migdia. 
 
 
 

   
                   IVORRA: 
     Obertura de l’Any Jubilar
iumenge vinent, 11 d’abril,            D

       6 tarda, Missa presidida per  
       Mons. Ladària, arquebisbe  
           secretari de la Sagrada Con- 
        gregació per a la Doctrina de la
Concelebraran els bisbes de Catalun

 

VIDA DE LES NOSTRES PARRÒQUIES

8 tarda festa popular i berenar. 
 
 

OLUGES: dissabte vinent, 10 d’abr
Santa Engràcia a les 12 del migdia. 
Diumenge, 11 d’abril, Missa a l’Esg
Aquest dia acompanyaran els cants 
. 

 Fe.   
ya i els sacerdots assistents. A 2/4 de 

il, Festa Major. Missa a la capella de 
 
lésia Parroquial a la una del migdia.  
la Coral de Sant Ramon. 



 
 
 
 

Obertura de l'Any Jubilar del Sant Dubte d'Ivorra 
 
 
 

Diumenge vinent,  11 d'abril.  
Lloc:    Santuari del Sant Dubte d’Ivorra.  
Hora:    a les 6 de la tarda.  

Informació: www.santdubte.com  
========================= 

En les accions programades per al Mil·lenari del Sant Dubte d’Ivorra (1010-
2010), hi ha el projecte de fer una exposició permanent al Santuari de Santa 
Maria de grans fotografies dels personatges que intervenen en la història 
d’Ivorra: Mn. Bernat, rector d’Ivorra que en el 1010 és protagonista 
immediat del prodigi; unes dones que recullen la sang; sant Ermengol, bisbe 
d’Urgell que rep les proves del miracle; un ajudant del bisbe que mostra un 
document pontifici; el papa Sergi IV, que signa la Butlla certificant 
l’autenticitat del Sant Dubte, i el rei Alfons V el Magnànim que intervé en la 
construcció del reliquiari del segle XV. 
  

Les fotografies tenen un format de 2 metres per 1,30 i decoraran els sis altars 
laterals del Santuari a mode de retaule modern. Els personatges són 
representats per persones d’Ivorra caracteritzats de l’època i tenen el 
dramatisme propi del moment que representen. Són obra del fotògraf i artista 
Sebastià Caus, de Cervera, i formen part del seu projecte “Illuminatis”, que 
neix com un homenatge a la tradició i tracta de representar diferents aspectes 
de la història, sota un punt de vista pictòric i cinematogràfic, jugant sempre 
amb la llum i les textures. 
  

Entre les persones d’Ivorra que s’han prestat a representar algun dels 
personatges està l‘actor Pep Cruz, casat a Ivorra, i el rector, Mn. Fermí 
Manteca. 
 



Pasqua de resurrecció: Des de la vida  
El 12 de gener de 2010, el món va quedar corprès amb el terrible 
terratrèmol  de Puerto Príncipe, a Haití. Desenes de milers de morts, 
destrucció  absoluta, desesperació i caos en el país més pobre de 
l'hemisferi occidental.    
El món respon.  
Per desgràcia, hi ha massa terratrèmols que també reclamen la nostra 
atenció:  la fam endèmica, la violència establerta a moltes regions del 
planeta  i les desgràcies naturals que afecten més als empobrits. Ells  no 
tenen recursos per poder afrontar-les.  
La Pasqua és la vida que procedeix de Déu. La Pasqua és la vida que 
tots procurem  als que pateixen la calamitat.  
A Puerto Príncipe (Haití), una dona cridava sota la runa d'un jardí  de 
nens: "Traieu-me d'aquí, em moro!". "Tinc dos nens amb mi!". La veu  
d'aquesta dona que demanava a crits " Traieu-me d'aquí!" ha de tenir 
ressò.  
Ha de convertir-se en un crit universal.  
Aquesta frase ha de tenir un nou sentit.  
Ha  convertir-se en un crit compartit. En un crit col·lectiu. "Traieu-me 
d'aquí!" És Traieu-me de les ruïnes d'aquest edifici, però és al  mateix 
temps: "Traieu-me d'aquesta misèria!". "Traieu-me d'aquesta pobresa!".  
"Traieu-me de l'oblit, l'abandonament i de la indiferència!".    
Podrem treure-la d'aquí?  
 

 

 
 
 
 

 

 

 

CELEBRREM L'ALEGRIA INESGOTABLE 
DE LA RESURRECCIÓ!!! 

 

Que la Pasqua amb Jesús, sigui la  joia de saber-nos i 
sentir-nos estimats! 

 

BONA PASQUA, AL·LELUIA ! 
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