


Ahir i avui, 

· La persona és el centre de la política.

· Tots els prohoms i tots els ciutadans són treballadors corresponsables i creatius.

· Meritxell, la gavernera del silenci, de l’espiritualitat, 

de la naturalesa, dels valors humans, de la bella i clara Aurora que porta a Jesús.

Original litografia de Grau Garriga “Nou Meritxell” 1976

Creació del 
Consell de la Terra ( 1419) 



Els primers Goigs dedicats 

a la Mare de Déu de Meritxell (1873) 

inspiraren els Goigs que cantem avui (2019).

El passat té tant futur com l’avui. 

Puig del millor SOL, AURORA...

aixequeu-vos, homes i dones de tots els temps, 

que fóreu fidels a la veritat i a l’amor,

passeu al davant nostre amb Meritxell 

devers el SOL diví.

Goigs de nostra 
Senyora de Meritxell, 
PATRONA DE LES VALLS D’ANDORRA 



El llac de Garzan fou des de la creació del món el niu de la Fada, la Mare de Déu de Meritxell. Per ajudar els 
andorrans, que patien una greu crisi, la Fada deixà el llac a la bona hora per volar cap a la gavernera de Meritxell. 
En arribar al port d’Incles, la Fada es girà devers el llac de Garzan, que li feu de sagrari durant tants i tants de 
segles. La mirada de comiat de la Mare de Déu fou tan amorosa que el llac es convertí en un mar de plata. Des 
d’aleshores, els andorrans l’anomenaren el llac de Fontargent. 

(De la llegenda contada per mossèn Ramon als infants d’excursió al llac de Garzan, avui, llac de Fontargent.)

Desnie-se’n la fada a la bona hora,
millor Reina i Senyora
en Meritxell trobaren estes valls.

Fa música a ses plantes lo Valira,
que d’Ordino a Soldeu, harmoniosa,
té figura d’una immensa lira
de braços de crestalls.

Damunt son front llueixen
los dotze estanys Pessons, corona hermosa
que de brillants o gemmes li ofereixen
aquestes cimes on lo cel reposa;
corona d’Ariana esplendorosa
que, del zenit despresa,
quedà entre terra i cel aquí suspesa.
   
   Mossèn Jacint Verdaguer

Llac de Fontargent

Fontargent 



Andorra és un poble caminador. Pelegrina fidel als camins traçats. 
El meu país és tan petit i camina sense desinteressar-se del món. 
No espera una Andorra nova i millor amb els braços plegats i els 
ulls en blanc. Andorra és una nació treballadora que camina cons-
truint l’esperança. No camina com ho fan els turistes, amb el bitllet 
de retorn i a l’aguait per escapar-se davant d’una maltempsada. 
Som pelegrins a les bones, a les males, a totes, a les verdes i a les 
madures.

LA FESTA DE MERITXELL celebra que Andorra, tot i que viu del tu-
risme, no és un país de turistes. El turista fuig de, per tornar-hi; fuig 
de tensions, de maldecaps, d’angúnies, de responsabilitats; dona 
tombs amb un bitllet de tornada.

De res serveix un GPS si no tens clar a on vols arribar, el teu cim! El 
pelegrí meritxel·lià va cap a la LLUM sense girar-se enrere; s’endinsa 
sense deixar de caminar a partir del camí heretat, i obre camí per 
als infants i joves que venen darrere, “se hace camino al andar”. El 
pelegrí meritxel·lià s’implica en totes les responsabilitats que troba, 
comparteix totes les angúnies del lloc per on passa, participa en 
tots els treballs.

Els devots de Meritxell no són turistes, és a dir, no veuen les coses 
des de fora. El pelegrí de Meritxell veu les coses des de dins i les 
viu. “Joies i esperances, tristeses i angoixes dels homes i dones d’avui, 
sobretot dels infants més febles i dels adolescents i joves vulnera-
bles. També comparteix les joies i esperances. No hi ha res que sigui 
humà que no trobi un ressò en el seu cor.”

La missa solemne de la Festa de Meritxell s’acaba amb el cant 
de l’himne andorrà: “(...) creient i lliure onze segles / creient i lliure 
vull ser (...)”. Som descendents d’aquell poble que feu llargs anys 
de camí cercant la llibertat. “Què vas sentir, Conrad, en arribar 
al cim de l’Everest?”, pregunto, “em vaig sentir lliure, mossèn Ra-
mon.” Ser pelegrí de la llibertat és tot un art i requereix un bon 
aprenentatge. El Casamanya, l’Estanyó, la Serrera, el Fontblan-
ca, el Comapedrosa..., cada cim és un Everest per al pelegrí.

Pelegrí, entra a la casa de la Mare i Patrona. Contempla-la 
amb la seva mà estesa, amb la seva mirada maternal, amb els 
esclops de la humilitat de les pageses canillenques, i amb l’ull 
diví a la corona que ens fa present el Déu de l’Amor, que passi 
el que passi ens mira sempre. El pelegrí meritxel·lià sap acollir-se 
a la bonesa dels qui el reben, sense reclamar res ni exigir res, 
i s’acontenta amb el que troba. Sap exposar amb franquesa, 
humilitat i per amor allò que li sembla que no va prou bé. Sap 
agrair el bon temps i acceptar els torbs; agraeix les bones cares 
i no maleeix les dolentes.

La gavernera, que malgrat el tou de neu d’un 6 de gener va flo-
rir, alliçona el pelegrí que baixa pel camí ral: “No cerqueu cap 
veneració; no cediu a l’acomodació. No us enlluerneu amb 
l’encanteri de les sirenes d’un món que de tot en fa comerç. No 
us deixeu endur pels camins fàcils ni per la llei del mínim esforç. 
”Els joves han triat el lema següent per a la 25a JMJ de Lisboa 
2022: “Maria s’aixecà i se n’anà diligent.” Els joves pelegrinaran 
amb Maria de Natzaret i sembraran arreu per on passin uns 

interrogants per als quals no tindran sempre respostes que con-
vencin; els cal acceptar aquesta pobresa i viure, com Maria, de 
la confiança. Josep Oriol Pujol, director general de la Fundació 
Pere Tarrés, recorda als monitors: “Sou referents per a molts nens 
i nenes que us miren com un model i imiten les vostres paraules 
i els vostres comportaments. Ser referents ens obliga a ser un 
testimoniatge positiu, a ser un exemple per als infants.”

Bella i clara Aurora / feu d’aquest cimal / dels pobles d’Andorra 
/ la casa pairal. Ave Maria! Pelegrins meritxel·lians, encarem la 
brúixola de la vida envers la CASA PAIRAL. Caminem pas a pas, 
amb una inefable dolçor de caritat, d’aquella caritat que fo-
ragità el temor; hem d’avançar no per por, sinó per amor, amb 
il·lusió i alegria. El nostre pelegrinatge −8 de setembre del 2019, 
i cada dia de tots els anys− ha de ser tal que encomani a 
tothom les ànsies de fer camí.

Prego cada vespre a la meva Confident pel poble d’Andorra 
pelegrí. Li renovo el meu compromís de no ser “un turista” per la 
vida, sinó “un pelegrí”. La dolça Mare de Déu de Meritxell em 
mira i somriu: “Le monde ne mourra pas par manque de mervei-
lles, mais uniquement par manque d’émerveillement” (Gilbert Keith 

Chesterton, 1874-1936). Amb els ainistes, que han ascendit als llacs 
i cims d’unes colònies de “màgia”, canto: 

“MAGNIFICAT, EL SENYOR HA FET EN MI MERAVELLES”.

   Mossèn Ramon de Canillo

Pelegrins o 
turistes per la vida 



Dies 29 i 30 d’agost. 
Convivència a la borda de Meritxell. Els nois i les noies del Punt 
Jove del Comú de Canillo treballaran al voltant de: Meritxell, Llum 
en el camí del nou curs escolar 2019-2020.

Diumenge 1 de setembre 
20 h. Meritxell, espai comú d’Europa. Concert ofert per Groupe 
Russe Karandash al Santuari Basílica de la Mare de Déu de 
Meritxell. Presentarà l’esdeveniment André Bolle, president de 
l’associació Amis de l’Arbre à Poésie, de l’Espai Comú Europeu. 
Cantarà Veronika Bulycheva, amb guitarra i garmoshka (acordió 
tradicional rus).

Dimecres 4 de setembre
Pelegrinatge des de la Residència Clara Rabassa fins al Santuari de 
la Mare de Déu de Meritxell. Missa amb ofrenes i pregàries.

Dijous 5 de setembre
19 h. Missa a l’església del Santuari i ofrena de l’edició de l’estampa 
de la Visita espiritual de la Mare de Déu de Meritxell (10.000 exemplars).

Divendres 6 de setembre
20 h. Trobada de joves d’AINA per preparar la missa jove de la Festa 
de la Mare de Déu de Meritxell: El món màgic del Magnificat. Sopar 
de germanor. Fòrum del film Maria de Natzaret. 

Dissabte 14 de setembre
18 h. Festa de la Santa Creu. Missa a l’església de Santa Creu i inici 
del camí de Canillo a Meritxell, amb l’assistència de les autoritats 
de la parròquia. Piscolabis de germanor ofert pel Comú.

Diumenge 15 de setembre
12 h. Concert de Meritxell “Colors Musicals i Visuals” a càrrec de la 
Jove Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra amb el quartet de 
l’ONCA a l’Auditori Nacional d’Andorra, a Ordino.

Dijous 19 de setembre
20 h. Lectura multilingüe de l’obra mestra mundial El profeta, de 
Khalil Gibran, presentada per l’editorial andorrana Ànima Viva 
Multilingüe.

Divendres 20 de setembre 
11 h. Pelegrinatge  des de la Residència el Cedre fins al Santuari 
Basílica de Meritxell.

Divendres 20 al vespre, dissabte 21 i diumenge 22 de setembre
Pelegrinatge dels monitors i monitores d’AINA per donar gràcies a 
la Mare de Déu de Meritxell per les colònies “El món màgic” i pregar 
per totes les persones que han apadrinat infants en dificultats: 
“A l’estiu, cap infant sense colònies”. Gràcies a tots.

Octubre del 2019
Dimarts 15 d’octubre 
15.30 h. Celebració de la Festa Magna, la festa de la gent gran. 
Missa al Santuari Basílica de Meritxell amb poemes, pregàries i 
rams de flors.
17 h. Amb motiu de la Festa Magna, se celebrarà un berenar i 
espectacle al Prat del Roure, Escaldes-Engordany.

Programa de la Solemnitat de 
la Mare de Déu de Meritxell,

Dissabte 7 de setembre
VETLLA DE SANTA MARIA

21 h. Processó de torxes des del monument dels Pariatges, jardins 
del Santuari, Meritxell Memòria, fins als peus de la Mare de Déu de 
la Basílica.

21.30 h. Celebració de l’eucaristia per mossèn Ramon Sàrries, 
arxipreste de les Valls. Cant dels Goigs i veneració de la sagrada 
imatge amb un petó a la medalla de la marededeu. Acte presidit 
pels cònsols de la parròquia de Canillo.

22.15 h. Piscolabis de germanor al claustre gran, 
ofert pel Comú de Canillo a tots els pelegrins.

22.30 h. Ball de Festa Major a la plaça del poble de Meritxell, 
ofert pel veïnat.

Diumenge 8 de setembre
SOLEMNITAT DE NOSTRA SENYORA DE MERITXELL,
PATRONA D’ANDORRA

7 h. Obertura de les portes del Santuari Basílica.

7.30 h. Missa de l’Aurora, celebrada pel rector del Santuari.

9 h. Missa jove, animada pels infants i joves de les colònies i 
campaments d’AINA, “El món màgic” 2019, celebrada per mossèn 
Antoni Elvira, rector d’Encamp.

10 h. Esmorzar de germanor per als ainistes a la borda de Meritxell.

11 h. Eucaristia solemne a la Basílica de Meritxell, presidida per 
l’arquebisbe-bisbe i copríncep d’Andorra, S. E. Joan-Enric Vives i 
Sicília, acompanyat dels sacerdots de les Valls, amb l’assistència 
de les autoritats andorranes, i cantada pel Cor dels Petits Cantors 
d’Andorra. Cant de l’himne andorrà i dels Goigs, i veneració de la 
sagrada imatge de la Mare de Déu de Meritxell.

12 h. Ballada de sardanes amb la Bellpuig Cobla i repartiment 
de coca i moscatell per a tots els assistents, oferts pel Govern 
d’Andorra.

18 h. Concert popular del Cor dels Petits Cantors d’Andorra a 
l’església del Santuari, sota la direcció de Catherine Metayer.

19 h. Missa vespertina a l’església del Santuari.

Patrona d’Andorra

PROGRAMA RELIGIÓS I CÍVIC PROGRAMA DEL MES MERITXEL·LIÀ

Observacions per a tot el dia 8 de setembre
Durant tota la festa, hi haurà un servei de transport gratuït 

des del torrent Pregó fins al Santuari, de les 7 h a les 21 h, ofert 
pel Govern d’Andorra.



El gran Carlemany, mon Pare,
dels alarbs em deslliurà,
i del cel vida em donà
de Meritxell la gran Mare.

Princesa nasquí i Pubilla
entre dos nacions neutrals;
sols resta l’única filla
de l’imperi Carlemany.

Creient i lliure onze segles,
creient i lliure vull ser.  
¡Siguen els furs mos tutors
i mos prínceps defensors!

Meritxell, màgia i paisatge,
salut, pau i bon camí,
tant en l’anar com venir,
facis on facis viatge,
pelegrí!

Pelegrins ho som en nom
d’alguna íntima creença
que ens duu per la ruta externa
on la trobada va fent-se,
de prop o lluny, amb tothom.

Recorda’t de Meritxell
on el teu bordó s’aturi...
En l’alforja o el farcell
del teu cor, cal que hi maduri,
com un fruit d’arbre novell,
el record de Meritxell!

Himne d’Andorra
1814-1921

Música de l’Excm. Dr. Joan Benlloch i Vivó
Lletra de Mn. Enric Marfany

Escrit l’any 1914. Estrenat l’any 1921 en la Festa de 
la Coronació de la Mare de Déu de Meritxell com a 
Patrona d’Andorra.

Meritxell

Esteve Albert. Del llibre Meritxell, màgia i paisatge
Editat per AINA el 1986



Meritxell espai d’Europa,

Reina d’amor, un dia
Andorra us coronà.
I Reina sou, Maria,
de tothom qui us estima i 
que us vol estimar.

La vostra reialesa començava
als peus d’un arbre en què moria el Rei.
I el vostre tron té la mateixa saba
de dolcesa, d’entrega i de servei.
Cap altra llei
no voleu que regeixi vostra casa.
El poder de l’espasa 
a l’ombra de la creu
en justa fortalesa transformeu.

Meritxell ens acull amb meravelles
a tots ofertes, com obert palau.
Blanques arcades sota les estrelles
ens inviten a viure una altra pau.
Llum i cel blau,
cors i ciutats i llars tot jorn coronin.
I l’únic Sol adorin
que Vós ens oferiu,
el Fill que en vostra falda a tots somriu.

Fraternal harmonia en jorn de festa
ens aplega tots junts als vostres peus.
De goig indefallent nostra requesta
escolteu ara i feu-nos-en hereus.
Boscos i neus,
camps i verds prats, i tallers i botigues,
i persones amigues
beneïu maternal.
En Vós Andorra troba EL QUE MÉS VAL.

Antoni Fortuny se sumà als càntics que Verdaguer dedicà a la 
“millor reina i senyora que trobaren estes Valls”,  la Mare de Déu 
de Meritxell (8 de setembre del 2000, Solemnitat de la Mare de 
Déu de Meritxell).

MERITXELL
Meritxell, llum de migdia,
estel caigut a la falda
d’una donzella, Maria,
ets llum d’un poble que malda
per fer, rutilant, sa via.

Navega, poble, amb el vent,
tens tan amples horitzons
i tan poderosa arrel,
que et són àncora els Pessons;
la vela, la neu i el cel.

Si la Mare et va al davant,
la força, unida, és més forta.
Treballa la pau, constant,
puix tens la pau a la porta,
la llibertat t’ha fet gran.

Clarícia, esclat, Meritxell,
tu n’ets l’ànima, d’un poble
sempre jove de tan vell.
Andorra, avant forta i noble!
Que tens l’ànima d’un poble
de dring antic i novell.

poesia d’Antoni Fortuny

Himne d’aniversari 

Mossèn Manel Pal en els 75 anys de la Coronació de la Verge 
de Meritxell com a Patrona d’Andorra (1921-1996).

 FOTO CORONA

de la Coronació Canònica de 
la Mare de déu de Meritxell



En plena brufolada hivernal
vas saber portar esperança,
transmetent un missatge universal
sota una gavarrera florida.

Bella efígie de fusta
vestida de carmí i atzur,
un dia especial vas aparèixer
portant a la vall la pau.

Il·lumines com el sol de migdia,
escalfes en la fredor de l’hivern,
alimentes la fam de l’esperit
del gran fins al més petit.

Un tresor preuat vas saber transmetre,
dolcesa, fortalesa i humilitat,
tot de valors que no s’han de perdre.

Mare de Déu dels esclops,
és el Consell qui et corona,
trobada al mereig de la muntanya
com a Verge i Patrona.

Com a identitat i segell
dins del nostre cor sempre et durem,
Mare de Déu, Verge de Meritxell.

dolça Mare nostra, mirem avui les nostres mans,
que volen construir una vida més humana,
un món on la vida de tots sigui possible i digna.

Mirem avui les nostres mans,
que volen unir-se a les de totes les persones
que arreu del món s’esforcen
per tirar endavant un món millor per als infants.

Mireu, Mare de Jesús, les nostres mans joves,
que volen fer possible la VIRTUS UNITA FORTIOR
entre els joves, entre les parròquies andorranes
i per tot arreu perquè el món sigui comunió.

Mireu les nostres mans,
que volen cuidar la vida sobre la Terra
i transmetre amistat i pau.
Vulgueu, Mare i Patrona, beneir el nostre esforç.
Amén

Poesia premiada als Jocs Florals 
de Sant Ermengol, 2019

Mare de Déu, 
Verge de Meritxell

Júlia Camadorns i Cirera
Premi a la Poesia Mariana dels Jocs Florals
del Col·legi Sant Ermengol, patrocinat per AINA
Festa de Maria Auxiliadora 2019

Pregària de les Mans

Davant la mà maternal 
de la Patrona, 
la Verge de Meritxell,

Cançó: “Mans a les mans”
Pregària dels monitors i monitores d’AINA
Missa jove al Santuari, el 8 de setembre del 2018



Verge venerada
divinal joiell
oïu la fillada
que ve a Meritxell.
AVE, AVE, AVE MARIA
AVE, AVE, AVE MARIA

Mans de Reina i Mare
teniu pel mortal;
del Fill de Déu Pare
soli virginal.
AVE...

Els cors s’agermanen
al vostre caliu;
cims i valls aclamen
l’amor d’aquest niu.
AVE...

Pelegrins hi venen,
fervents i devots;
com bons fills s’entenen...
Sou Mare de tots...!
AVE...

Pel món, odi i guerra,
ací dolça pau;
feu d’aquesta terra
vostre ric palau.
AVE, AVE, AVE MARIA
AVE, AVE, AVE MARIA

Sota la bandera
d’un més just anhel
tinguem la fal.lera
que el món sigui un cel...!
AVE...

Bella i clara Aurora,
feu d’aquest cimal,
dels pobles d’Andorra,
la Casa Pairal...!
AVE...

Ave de 
meritxell

Pregàries a la 
Mare de Déu de Meritxell

Meritxell del silenci, 
ensenyeu-nos a escoltar.

Meritxell de la muntanya, 
ensenyeu-nos a admirar.

Meritxell de les neus, 
ensenyeu-nos a no mentir, 
a no mentir-nos.

Meritxell de la gavernera, 
ensenyeu-nos la joia del 
donar i del donar-se.

Meritxell de les grandalles, 
ensenyeu-nos la dolcesa 
de la vida.

Meritxell del cel net i del sol 
esplendorós, ensenyeu-nos 
la Llum.

Meritxell, veïna dels prats 
i de les cases de pagès, 
ensenyeu-nos la senzillesa.

Meritxell del sofriment, 
ensenyeu-nos a pregar.

Meritxell dels infants, 
ensenyeu-nos a somriure.

Meritxell de la pau, 
ensenyeu-nos la solidaritat.

Meritxell, “Mare dels Andorrans”,
ensenyeu-nos la unitat.

Meritxell, Mare de Déu, 
ensenyeu-nos a estimar.

Déu vos salve Maria...

Goigs a 
la Mare 
de Déu de 
Meritxell

Puix aquí divina planta
vau voler tendra brotar.
De Meritxell Verge santa
vullau-nos sempre ajudar.

Prop les aigües del Valira
que murmura a vostres peus,
escolteu del qui sospira
les adolorides veus.
Belles flors i tendres plantes
encatifen vostre altar.
         De Meritxell...

Per lliurar-vos de la sanya
d’infidel perseguidor,
per molt temps l’erma muntanya
encobrí tan ric tresor.
Més el cel volgué mostrar-vos
com un sol hermós i clar.
         De Meritxell...

Una seca gavernera
que escondia tan gran bé,
ans de vindre primavera
verda fulla i flor tragué;
puix sou vós rosa divina
de bellesa singular.
         De Meritxell...

Els pobles veïns s’afanyen
a venir en processó,
i a l’església us acompanyen
amb fe viva i devoció;
mes tantost la nit arriba
vós torneu al roserar.
         De Meritxell...

Vostra voluntat sagrada
clarament manifesteu
quan enmig d’una nevada,
vostre tron assenyaleu.
Des d’aquí en tot temps volíeu
gràcies sens fi derramar.
         De Meritxell...

Beneït és a tothora
el dolç nom de Meritxell
el romeu aquí us adora
dels comtats de Foix i Urgell.
De la Conca i la Cerdanya
us venen a visitar.
         De Meritxell...

Ja des de l’edat mitjana
per les Valls sempre vetlleu,
i com Reina sobirana
la fe d’Andorra guardeu.
El verí de l’heretgia
mai pogué aquí penetrar.
         De Meritxell...

Si ens amenacen guerres
amb son terrible flagell,
defenseu vós eixes terres
amb vostre sagrat mantell.
I amb prodigis portentosos
l’enemic feu recular.
         De Meritxell...

Vós oïu el qui en ses penes
busca aquí el consol perdut
el malalt sent en ses venes
renéixer vida i salut.
Quan del cel la pluja ens manca
promptament la feu baixar.
         De Meritxell...

Per Patrona us aclama
el Consell amb gran amor,
i amb entusiasme proclama
que sou d’Andorra el tresor.
Les comarques andorranes
digneu-vos, Reina, guardar.
         De Meritxell...

Com a reina us coronaren
vostres pobles andorrans;
devotíssims col.locaren
or i argent en vostres mans.
Diadema molt preuada
us en feren fabricar.
         De Meritxell...

Amb vostra mà poderosa
guardeu-nos de tot perill,
i porteu-nos amorosa,
a vostre santíssim Fill.
Coronats d’eterna glòria
en el cel puguem cantar.
         De Meritxell...

Puix vostra bondat és tanta
que us digneu aquí habitar.
De Meritxell Verge santa
vullau-nos sempre ajudar.
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