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V./ Pregueu per nosaltres, Santa Mare de Déu, R/. Perquè siguem dignes de les promeses de Crist.

Preguem. Us supliquem, Senyor Déu, que concediu als vostres servants de poder fruir sempre d'una bona salut
d'anima cos; i per la intercessió de la benaurada sempre verge Miria, prop vostre, al cel, allibereu-nos de les

tribulacions de la vida present i feu-nos gaudir de la joia eterna Per Crist, Senyor nostre. Amén.
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Santa Maria la Blanca,
cimertcel	 AllírsdaT..	 sempre junta al blanc Mister

sigueu nostra protectora.	
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doble blanc que ens enamora!

que fos pulcre així caba
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Eixa vila, amb amor vera
que nin gú no apagarà,
us estima i us venera
en el vostre blanc altar.
La fe viva no l'esbranca
cap tempesta xafadora.

Des del ric tron d'alabastre
—bell poema de l'Infant—,
ens guardeu de tot malastre
i escolteu el nostre plant;
i en les penes mai no manca
el consol a aquell que plora.

Sou del nostre cel l'estrella,
clara llum del yell camí;
sou la forta i dolca anella
que junyeix avui i ahir,
eix avui que tan be embranca
amb aquell ahir, Senyora.
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Oh Maria Blanca, dolça:
us preguem, amorosencs,
un bon tou de neu i molsa
sobre els cors santjoanencs.
Si el camí se'ns abarranca,
aplaneu-nos-el, Senyora.

Que la nostra jovenalla
no s'enfonsi dintre el fang!
Feu que rigui amb la rialla
innocent del lliri blanc;
de l'escull que l'entrebanca,
aparteu-la'n, defensora.

Beneïu-nos, Verge pia,
la planura i el turó,
el vilatge i la masia,
el conreu i l'obrador;
per a tots sigueu palanca
que a la riba eterna ancora.

Si la mà ens doneu manyaga,
pujarem amb viu anhel
a besar la creu del Taga
i a tocar amb els dits el cel.
Amb la falda feu-nos canca,
Vós que sou portal i aurora.

Puix sou font que mai no es tanca,
de favors dispensadora,
Santa Maria la Blanca,
sigueu nostra protectora.
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1975. Imp. BARONAL- Sant Joan de les Abadesses



La imatge de Santa Maria la
Blanca es una escultura gòtica
d'alabastre que presideix un bell
retaule del mateix estil. Imatge
i retaule foren costejats per Ra-
mon de Palol, canonge del Mo-
nestir, i sembla que van ser en-
llestits l'any 1343. Són obra d'un
taller aleshores establert a Sant
Joan, procedents del qual ens
han arribat altres peces; els
noms dels artistes, però, ens són
encara desconeguts. La imatge
fou destinada a l'absis major de
l'església monacal, dedicat a
Santa Maria, on va substituir-ne
una altra de més antiga. Ja feia
prop de cent anys que era si-
tuat a la part alta de l'absis, el
grup del davallament, el Crist
del qual guardava al front, in-
corrupta, una hòstia consagrada,
que no fou descoberta fins el
1426. La devoció i el culte a

aquest prodigi eucarístic, cone-
gut amb el nom de Santíssim
Misteri, i a Santa Maria la Blan-
ca quedaren sempre més asso-
ciats. Quan, al llarg dels segles
XVII i XVIII, per exigencies de
l'increment de la devoció al San-
tíssim Misteri, l'absis romànic
fou objecte de successives ref or-
mes fins a quedar transformat
en una sumptuosa capella bar-
roca, va ser desmuntat el retau-
le gòtic de Santa Maria, i la
imatge fou allotjada al centre
d'un nou retaule, sota el nínxol
del cambril del Santíssim Mis-
teri. L'any 1926, la imatge de
Santa Maria va ser traslladada a
l'absis de la dreta de l'esmenta-
da capella, en un altar discre-
tament neogotic esculpit per
Pere Puntí, mentre a la fornícula
que anteriorment ocupava hi fou
collocada una talla antiga de la

Mare de Déu del Roser. L'any
1936, un grup de santjoanins
coratjosos aconseguí de preser-
var-la de la destrucció, i, junta-
ment amb les imatges del Santis-
sim Misteri i altres objectes
d'art del Monestir, va confiar-la
a la protecció de la Generalitat
de Catalunya. Fou retornada a
Sant Joan per la tardor de 1939
i situada al lloc que tenia assig-
nat des del 1926. L'any 1954, en
el curs de les obres de restaura-
ció del Monestir patrocinada per
Jaume Espona, l'antic retaule
gòtic, els fragments del qual es
trobaven repartits entre el mu-
seu de Vic i Sant Joan, fou re-
compost i parcialment refet per
Pere Jou, i, novament presidit
per la imatge de Santa Maria,
installat al mur del fons del
transepte de sant Mateu, el seu
emplaçament actual.
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