
Els tres Reis amb ardidesa
per les rutes d'Orient,
van seguint l'estrella encesa

Us coronen vostra testa
Pare . Fill i Esperit Saut;
tot el cel esclata en festa
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Puix sou	 Vós. Ma-re i Senyo- ra,	 que el Fill . vos-tre ens heu . por at:	 Vos-tra Ilum mostreu tot- ho- ra—,	 clar es-

tel de Mont-ser-rat Can- ta-rem. San-ta Ma- ri- a, els set goigs amb veu fer-vent, 	 goigs que om-pli-ren d'a- le-

el cor	 vos-tre, vi- va- ment. AC- cep- 	 teu,	 oh gran Sen- yo- ra, a-quest cant de pi- e-	 tat.
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(0	 Puix sou Vás Marc i Senyora.
0
O que el Fill vostre ens heu portat:
O Vostra Hum In o.streli tothora,0
O clar estel de Alontserrat.

6 ` ' 41 o0 Cantarem. Santa Maria.	
De la freda sepultura.

C	 surt Jesús, esplendorós;c\	 y 
	,  0	 els set goigs amb veu fervent.	 alegreu-vos . Verge pura,

	

9 2	 goigs que ompliren d'alegria 	 tot el món s'alegra amb Vós.
O el cor vostre, vivament.

	

A	 Aldeluia, en aquesta hora,
O Accepteu, oh gran Senyora,
O al divi Ressuscitat.
O aquests cants de pietat.
0
O Quin gran goig per l'ambaixada 	 Jesucrist al cel s'eleva

O i ens ha obert el seu canif,o que us trarnet Deu des del cel:
0

	

0	 sereu Mare immaculada	 redimits, tots els fills d'Eva

O del diví Emmanuel.	 esperem alic destí.
0

	

0	 La nissaga pecadora	 Prop de Vós, Corredemptora,

podr'a entrar al cel tancat.	 fruirem l'eternitat.V
to

O DO A Betlem heu tret florida. 	 es d'un Ilit ple de nadales
G on moriu, oh clar estel,
O Rosa vera, amb el perfum
O de la Flor més exquisida,	 us han dut sobre les ales
0
O que es Jesús, l'eterna Llum.	 un vol d'àngels cap al cel.

O Vostre Fill així us honora
O Sou. Maria, clara aurora
O que el bell Sol ens heu portat.	 en un troll al seu costat.(..)	 0
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LA MARE DE
MONTSERRAT
LA SEVA CAPELLA

CASA PAIRAL
DEL VEÏNAT

SANT JOAN DE
BISBAT DE VIC
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V./ Pregueu per nosaltres, Santa Mare de Déu.	 R./ Perqu2, siguem clignes de les promeses de Cr/st.
Preguem. Oh Déu, que heu volgut que la Mare del rostre Fill fos talle' mare de tots els cristians, feu que els
veins del Palmas i de la vila que, a finitudó ciels nostres avantpassats, venim a venerar la Verge Maria a la
seva capella de Montserrat, experimentem tothora ia sera protecció maternai. Per nostre Sen l'or Jesucrist.
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que illumina el firmament.
Vós, divina eng,Nldradora,
el Fill vostre els lieu mostrat.
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en un himne triomfant. 	 0
*Us aclama vepcedora	 0

de la mort i del pecat.	 0oo
Vostra església edificada	 0*

0
pels molt nobles Isalguer	 O
dels devots és conservada	 0
bo i pregant amb cor sincer.	 0
Puix sou Vós nostra Pastora, 	 00
no oblideu aquest ramai. 	 O*0Per la Ilum que s'irradia	

0

0
de la vostra bella fac,	 0
us té a Vós per nord i guia 	 00aquest barri del Palmãs.	 0
Tot el poble s'enamora	 00
de la vostra claredat.	 00
Si estem Iluny de la Muntanya, 	 *0
troll de roca on Vós seieu,	 0

0vostra imatge ens acompanya	 0
fins ací, en ple Pirineu.	 00
Nostra Vila, que us enyora,	 o

0un altar us ha dedicat.	 0

0
Puix sou Vós, Mare i Senyora,	 0
que el Fill vostre en	 gs lieu portat: -"el))
Vostra 1/uni mostreu tothora, 	 g	 6
clar estel de Montserrat.	 O
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Lletra de Mn. Lluís Alemany. Música de Josep Roqué i Roqué. 	 Impremta Baronal. Sant Joan de les Abadesses. 1979



La capella de la Mare de Déu de
Montserrat de Sant Joan de les
Abadesses va ser construkla l'any 1615 i
totalment refeta el 1815. Des del principi
ha tingut santa Anna com a titular
secundària. Els Isalguer —una noble
família santjoanina avui desapareguda—
van edificar-la, adossada a la seva casa
pairal.
La família Isalguer ha donat a Sant Joan
un estol d'homes il-lustres. A més de
diversos canonges del monestir, alguns
d'ells distingits per la seva virtut i
ciència, i un bon nombre de notaris de
la vila, cal destacar l'abat Mique!, que

regí el monestir de Sant Joan des del
1456 fins el 1484. S'havia posat al costat
del Príncep de Viana, i la Generalitat
va nomenar-lo ambaixador prop del Rei
per tal d'aconseguir la llibertat del
Príncep. Va fer-se fort a la vila en el
setge dels francesos, els quals, finalment.
se l'endugueren a l'exili. Va tornar a la
seva pàtria per morir-hi. Orden a l'arxiu
del monestir i féu personalment
l'inventari i el resum dels pergamins i les
escriptures que hi havia,cosa que ens
permet de conèixer el contingut de molts
documents actualment perduts. Un altre
Isalguer notable fou Onofre, que va

viure al segie XVI. Va ser prior del
monestir i va sobresortir per la seva
caritat, dejunis i oració, que li valgueren
fama de santedat en vida i després de
mort.
L'edifici, d'una gran simplicitat exterior,
es, a l'interior, graciosament decorat
si 1)6., amb la crema de l'any 1936, es
perderen les pintures de l'altar.
La capella és al barri del PalmAs, no
Iluny del monestir. La gent d'aquest
veinat es la primera a omplir-la per les
festes de la Mare de Déu de Montserrat
i de santa Anna.
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