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

Mare de Déu de l’Esperança 

Prega... 

Déu envià l’àngel Gabriel a un poble de 
Galilea anomenat Natzaret, a una noia 
verge, compromesa en matrimoni amb un 
home de la casa de David que es deia 
Josep. El nom de la noia era 
Maria. L’àngel entrà a trobar-la i li digué: 
—Déu te guard, plena de la gràcia del 
Senyor! Ell és amb tu.  
Ella es va torbar en sentir aquestes 
paraules i pensava per què la saludava 
així. L’àngel li digué:  
—No tinguis por, Maria. Has trobat gràcia 
davant de Déu. Concebràs i tindràs un 
fill, i li posaràs el nom de Jesús. (...) 
Maria va dir:  
—Sóc la serventa del Senyor: que es 
compleixi en mi la teva paraula.  
    I l’àngel es va retirar. 

Atura’t, pensa-hi... 

L’actual imatge de la Mare de Déu de l’Esperança 
és d’època contemporània, ja que la primitiva 
imatge va ser destruïda durant els conflictes dels 
anys 1936-39. En ella hi podem veure una Maria 
amb els ulls alçats cap al cel que, amb una actitud 
de fe, d’humilitat i de pregària, accepta ser 
portadora en el seu si virginal del Fill de Déu. Per 
tant, tot i que no és visible la figura de Jesús, sí que 
hi és present en l’interior de Maria, com ho ha de 
ser en l’interior de cadascun de nosaltres. 

Déu vos salve, Reina i Mare de 
misericòrdia, vida, dolcesa i esperança 
nostra. Déu vos salve. 
A vós cridem els desterrats fills d’Eva; 
a vós sospirem, gemint i plorant aquesta 
vall de llàgrimes. 
Ara doncs, advocada nostra, eixos ulls 
vostres, tan misericordiosos, gireu-los 
envers nosaltres; i després d’aquest exili,  
mostreu-nos Jesús, fruit beneït del vostre 
sant ventre. Oh clementíssima,  
oh pietosa, oh dolça sempre Verge Maria!  

El do de la vida 

La vida s’obre pas i batega al teu voltant. 
En aquests paratges de l’Alt Camp, plens 
de vinyes i d’altres conreus, de ben segur 
que has pogut observar com el cicle de la 
vida es mostra amb força. En cada 
moment, fins i tot enmig del despullament 
de l’hivern, la natura ens parla d’aquest 
do preciós que batega silenciós i que 
despuntarà. 

Maria viu amb esperança la gestació del 
seu fill. Atura’t per agrair el do de la vida, 
la teva i la dels que t’estimes. Fins i tot en 
situacions on s’accentua la fragilitat de la 
nostra condició humana podem dir que hi 
ha molta vida en cada vida. D’ençà que 
ens anem fent com un brodat en el fons 
de la terra i ens ha teixit en les entranyes 
de la mare (Salm 139), som estimats per 
Déu, i en qualsevol moment perdura 
aquesta vàlua preciosa perquè la vida 
humana no té preu (cf. Salm 49). 

Atura’t a pensar en la gran dignitat de 
tota persona humana, dignitat que som 
cridats a preservar i afavorir, sense posar 
preu a cap vida o negar-li el valor. El 
papa Francesc ens recorda que tots els 
cristians “hem de tenir cura dels més 
fràgils de la terra, malgrat que en el 
vigent model “exitista” i “privatista” no 
sembla tenir sentit invertir perquè els 
lents, febles o menys dotats puguin obrir-  
    se camí en la vida” (EG, 209). 

  Missa a la Mare de Déu de l’Esperança:  

  3r dissabte de mes a les 12h. 



La devoció a la M. de Déu de l’Esperança 
 

En el llibre d’Actes de l’Ajuntament de 
Figuerola del dia 12 de maig de 1803 hi diu: 
«Lo Magnífic Ajuntament del present poble 
de Figuerola sent Batlle Oleguer Vivas, Magí 
Oliva menor de dies Regidor Decano, Joan 
Farré y Poblet Regidor segon y Ramon 
Figuerola Procurador Síndic, han resolt fer 
una festa a la Mare de Déu de l’Esperança, 
com a patrona y advocada del poble per les 
malalties y havent-hi hagut unes grans 
malalties per tot lo veïnat y havent mort 
molta gent, quedà lo nostre poble lliure del 
contagi, se feu festa lo dia 12 de maig y se 
feu amb tota solemnitat. En lo Altar Major se 
posaren 128 siris». 
 

Aquest és el començament d’una festa en 
honor a la Mare de Déu de l’Esperança que 
ininterrompudament s’ha anat celebrant en 
el poble de Figuerola any rere any des del 
1803 i que actualment se celebra el dissabte 
més proper al 18 de desembre. 
 

Però la devoció del poble de Figuerola a la 
Mare de Déu de l’Esperança no començà 
aquesta data, sinó que és de temps 
immemorial. La primera constància històrica 
la trobem en l’arxiu parroquial on consta que 
l’any 1716 es feia la seva festa el 18 de 
desembre amb el cant dels goigs a la vigília. 

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 Roser de Vallmoll. 
 3. Mare de Déu del Loreto de Bràfim. 
 4. Mare de Déu del Remei d’Alcover. 
 5. Mare de Déu la Candela de Valls. 
 6. Mare de Déu del Lledó de Valls 
    7. Mare de Déu de la Llet de Puigpelat. 
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Mare de Déu  

de l’Esperança  

de Figuerola  

del Camp 

PARRÒQUIA DE SANT JAUME DE 

FIGUEROLA DEL CAMP 

Església oberta els diumenges d’11 a 12.30h. 
 

Tel. 649236639 
a/e: aperez@arqtgn.cat 
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