
L’evangeli ens diu... 
La imatge de la  

Mare de Déu del Roser 

Prega... 

S’estaven vora la creu de Jesús la 
seva mare i la germana de la seva 
mare, Maria, muller de Cleofàs, i 
Maria Magdalena. Quan Jesús veié 
la seva mare i, al seu costat, el 
deixeble que ell estimava, digué a la 
mare: 
 

—Dona, aquí tens el teu fill. 
 

Després digué al deixeble: 
 

—Aquí tens la teva mare.  
I d’aleshores ençà el deixeble la va 
acollir a casa seva.  

Atura’t, pensa-hi... 

Puix que sou tan bondadosa 
i sabeu el que ens convé: 
Mireu-nos sempre amorosa, 
Verge Santa del Roser� 
 
De Vallmoll sempre, Senyora, 
sentinella haveu estat 
i essent Vós llur defensora 
de perills l'heu deslliurat; 
vetlleu sempre, Verge Santa, 
vetlleu sempre pel seu bé. 

  Missa a la Mare de Déu del Roser:  

  primer dissabte de mes a les 10h. 

Afrontar les dificultats 
 

Has entrat a aquesta preciosa ermita de la 
Mare de Déu del Roser, en aquest racó tan 
acollidor. Potser vas carregat amb el pes dur 
de problemes o de persones que et fan patir. 
La malaltia, la soledat, l’estretor econòmica, el 
desconcert, el futur tancat, la ofensa, el dubte, 
la incertesa... Sofriments propis o de persones 
que estimes. A vegades aquest pes es fa 
insuportable i et sents abatut. És humà. Però 
tu ets cristià i tenir fe no és inútil, sinó tot el 
contrari. És una força interior rebuda de Déu, 
que cal posar en actiu. Ho escriu amb encert 
el papa Francesc:  
A vegades sentim la temptació de ser cristians 
mantenint una prudent distància de les llagues 
del Senyor. Però Jesús vol que toquem la 
misèria humana, que toquem la carn sofrent 
dels altres. Espera que renunciem a buscar 
aquestes cabanes personals o comunitàries 
que ens permeten de mantenir-nos a distància 
del nus de la tempesta humana, perquè 
acceptem de debò entrar en contacte amb 
l’existència concreta dels altres i coneguem la 
força de la seva tendresa. Quan ho fem, la 
vida sempre se’ns complica meravellosament i 
vivim la intensa experiència de ser poble, 
l’experiència de pertànyer a un poble (EG, 270) 

Només som capaços d’encarar un problema, 
un sofriment propi i d’altri, si tenim l’empenta 
per a fer-ho. Dins nostre hi ha l’Esperit 
consolador de Déu. Al costat nostre, com a 
Company de camí i Amic incondicional, hi ha 
Jesús. Ens acompanyen persones que ens 
estimen. Tot sumat dóna aguant, confiança i 
ànim. Si repartim el pes de la creu, aquesta es    
       fa més suportable. 

La imatge original, cremada l’any 36, era d’inicis 
del s.XVII, feia 80 cm d’alçada, i era tallada en 
fusta i policromada. L’actual és reproducció fidel 
de l’antiga. Ocupa el centre del cambril en un 
senzill pedestal. Està dreta, porta túnica i 
mantell. El Nen Jesús seu al seu braç esquerre 
i al dret hi té un rosari. El Nen, amb la ma dreta 
beneeix i amb l’esquerra sosté una esfera. 



L’ermita es troba situada a l'entrada de la vila, 
a prop de la carretera de Valls. El 1562 fou 
col·locada la primera pedra, i fou beneïda el 
15 d’abril del 1566.      
La façana és de composició senzilla amb 
distribució simètrica. Damunt la porta d’accés 
hi ha una imatge de la verge del Roser. 
La construcció és d’estil gòtic tardà amb 
elements renaixentistes. L’edifici té una sola 
nau amb volta apuntada de quatre trams, i 
pilars de suport. Els arcs també són apuntats. 
L’any 1580, el pintor francès Jean Bas va 
interpretar els misteris del rosari en un 
magnífic retaule que presideix l’altar major, 
renaixentista i de tendència al plateresc.  
També d’aquesta època -el darrer terç del 
segle XVI- és, probablement, la imatge de 
fusta policromada de la Mare de Déu del 
Roser que s’hi venera. 
El 1925, l'arquitecte Jujol hi dirigí una 
restauració important, fent repicar arcs, 
deixant al descobert l'obra de pedra i, a la 
façana, substituint una petita obertura per un 
singular rosetó vuitavat i d’ull lobulat. Mereix 
especial atenció el paviment de la nau fet pel 
mateix Jujol amb rajoles vidrades de colors 
llisos col·locades sobre una superfície de 
ciment gris en la qual Jujol va dibuixar motius 
vegetals i geomètrics amb els que aconseguí 
un conjunt de gran vistositat i efecte. 

Nota històrica 

ARXIPRESTAT DE L’ALT CAMP 

ARQUEBISBAT DE TARRAGONA 

Ermites i advocacions de la 

Mare de Déu a l’Alt Camp:  

un itinerari cultural i espiritual 

L’Any Sant de la Misericòrdia que ha 
convocat el Papa Francesc ens convida a 
pelegrinar als santuaris i ermites de la Mare 
de Déu del nostre arxiprestat. Aquest 
pelegrinatge ens ajuda  redescobrir la 
presència propera de Maria en tantes 
imatges venerades i Ella és sempre camí 
cap al Senyor, camí de fe.  
Fem aquesta veneració amb l’esperit de 
recerca de Déu, d’escolta de la Paraula, de 
pregària i de reconciliació. En aquests llocs 
sants trobareu la Mare de la Misericòrdia.  
Que la dolçor de la seva mirada ens 
acompanyi  en aquest Any Sant, perquè 
tots puguem redescobrir l’alegria de la 
tendresa de Déu. 

Els altres llocs marians específics 

de l’Alt Camp 

1. Mare de Déu de Montserrat de Montferri. 
2. Mare de Déu del Remei d’Alcover. 
3. Mare de Déu del Loreto de Bràfim. 
4. Mare de Déu de la Llet de Puigpelat.  
5. Mare de Déu de l’Esperança de Figuerola 
6. Mare de Déu del Lledó de Valls. 
   7. Mare de Déu la Candela de Valls. 
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Ermita: Tel. 638703441 
      a/e: isabelvallmoll@hotmail.com 
 

Mossèn:  Tel. 659758417  
      a/e: jalopez@arqtgn.cat 


