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uan vam començar a anar cap 

a Montserrat eren les 7.30 h 

del matí. Haig d’admetre que 

vaig arribar una miqueta tard. Ja 

estaven passant llista però, per sort, 

com que jo en soc l’últim, no em van 

posat cap retard. Vam haver d’anar al 

metro i fer transbordament fins a la R5 de la FGC, i quan vam 

agafar el cremallera va ser un viatge amb unes vistes molt 

boniques. 

 

l primer que vam fer en 

aquesta excursió, va ser la 

ruta de la Santa Cova, on 

aniríem a veure la Montserrat 

petitona. És una ruta molt bona en 

què t’ensenyen les parts del Rosari i 

el Via Crucis. Una excursió 

interessant de debò però que alhora 

cansa molt si no estàs entrenat. 

 

esprés de la ruta de la Santa Cova, vam voler veure 

l’Escolania de Montserrat per sentir-los cantar el Virolai. 
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 quan pensava que ja aniríem a dinar, va venir en Bernat, el 

monjo benedictí responsable de l’Escolania, a parlar amb 

nosaltres i amb els de 4t d’ESO a l’entrada a la Basílica, per dir-

nos algunes 

coses sobre la 

Basílica i per 

preguntar-nos 

què ens havia 

semblat. Tot 

seguit sí que 

vam anar a dinar . 

 

 

 

 

 

 continuació, vam anar a resar a la Verge 

de Montserrat. Primer vam caminar per 

un passadís en què vèiem diverses 

escultures i imatges. Després vam pujar per 

unes escales molt estretes que ja portaven al 

recinte on és la Verge de Montserrat. Per l’altra 

banda es veia l’església i la gent que hi havia 

allà. 

 

 

 

n acabar el recorregut, 

vam anar a comprar un 

ciri per fer una ofrena a 

la Verge de Montserrat. 

Cadascú podia pregar per 
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una de les persones més estimades. Jo aquell dia vaig pregar pels 

avis.  

 

 

er acabar aquest gran dia, vam anar a la botiga, i vam poder 

fer petites compres per a nosaltres. Jo en especial em vaig 

comprar un clauer per a les claus de casa, i una Mare de 

Déu petitona per resar. 

 

 

 

 

 

VIROLAI 
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Rosa d’abril, morena de la 

serra, de Montserrat 

Estel… 

Il·lumineu la catalana 

terra, Guieu-nos cap al cel, 

Guieu-nos cap al cel. 


