
Fotoreportatge de la setmana per 
Facundo Santana

NO  T’HO 
PERDIS

dia de 
meritxell

2021



Dia De Meritxell 2021NO T’HO PERDIS2 Patrocina:

La carretera general es va convertir per un dia en aparcament per acollir els romeus.

Embolicats en la bandera i a punt d’entrar al santuari.

La mascareta, la distància 
de seguretat i les limitacions 
d’aforament van ser els únics 
indicis que vivim instal·lats 
encara en la ressaca de la 
Covid. Però la massiva resposta 
ciutadana a la campanya de 
vacunació va permetre que el 
centenari de la coronació de la 
Mare de Déu de Meritxell com 
a patrona de les Valls pogués 
celebrar-se amb la solemnitat 
i el fervor que tan alta fita 
reclamava. En deixem aquí un 
tastet de la mà del fotògraf del 
BonDia, que va retratar l’esperit 
de concòrdia, la devoció popular 
i el saludable patriotisme que 
inspira una tradició secular.

quasi norMal
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Res millor que pujar a peu per estalviar-se problemes d’aparcament.

El costat institucional: la síndica i el cap de Govern fan d’amfitrions i reben a peu de carrer el Copríncep episcopal.

El cap de Govern va exercir de ‘celebrity’ i va atendre els ciutadans que volien immortalitzar el dia.

La pubilla i l’hereu s’ho prenen amb calma abans de complir amb les obligacions del càrrec.
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Les mesures sanitàries van obligar de nou a restringir l’accés al santuari, així que seguir la missa des de l’interior de la basílica es va convertir en un petit privilegi: un metre i mig de distància separava uns feligresos dels altres. I tots, amb la mascareta reglamentària.
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La missa, presidida pel bisbe Joan-Enric Vives, va tenir moments de gran intensitat.

Qualsevol mitjà de locomoció és bo per complir amb una tradició centenària.

Els consellers generals atenen les explicacions del Copríncep sobre el bàcul episcopal.
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Projectada per Ricardo Bofill i inaugurada el 1976, la nova basílica va substituir l’antic santuari, destruït per l’incendi catastròfic del 1972.

Després de trenta anys al capdavant dels Petits Cantors, Caterine Metayer els va dirigir per última vegada a Meritxell.



COMPANYIA INTERNACIONAL DE BRILLANTS
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