
 

 

SANTA ESGLÉSIA CATEDRAL BASÍLICA METROPOLITANA DE BARCELONA 

M I S S A  S O L E M N E  I  P R O C E S S Ó  
Presideix: 

Mons. Joan Josep Omella, Cardenal Arquebisbe de Barcelona 

Introit 
Música: Ireneu Segarra, OSB (1917-2005) 

Lletra: Hildebrand M. Miret, OSB 

 
2. D'amor brillà al Cenacle la gran prova: 
l’Eucarística Pasqua que renova  
la mort de Crist en creu. 
Celebrem son record en el misteri 
del Sagrament excels, que és refrigeri  
i fou el nostre preu.  

5. El Rei del cel els nets de cor convida 
al gran banquet, on llesca el Pa de vida  
la mà sacerdotal. 
És font de dolça pau i d'amor pura 
el Cos de Crist: penyora que assegura  
la Glòria eternal.  

3. Del Bon Pastor sentim la veu sagrada:  
"Preneu mon Cos, beveu la Sang vessada  
que el món han redimit". 
L'encesa fe contempla en l'Hòstia Santa 
el Déu que hi és latent, contempla i canta,  
i adora l'Infinit.  

6. Lloança a vós, oh Trinitat divina, 
Pare eternal, i Amor que ens encamina  
al port de salvament. 
Honor a vós, oh Crist, Rei de la Glòria, 
que al Sagrament deixeu vostra memòria  
i el nostre nodriment. Amén. 

4. Oh Sagrament d'amor i Pa dels àngels! 
Aquell que adoren serafins i arcàngels  
s'alberga al nostre cor! 
Del Déu etern es torna santuari 
tota ànima fidel que vol guardar-hi  
tal divinal tresor. 
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Kyrie 
Missa VIII de Angelis 

 
Senyor, tingueu pietat. Crist, tingueu pietat. Senyor, tingueu pietat. 

Gloria 
Missa VIII de Angelis 
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Glòria a Déu a dalt del cel, i a la terra pau als homes que estima el Senyor. 
Us lloem. Us beneïm. Us adorem. Us glorifiquem. Us donem gràcies per la vostra 
immensa glòria, Senyor Déu, Rei celestial, Déu Pare omnipotent, Senyor, Fill 
unigènit, Jesucrist, Senyor Déu, Anyell de Déu, Fill del Pare. 
Vós, que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres; vós, que lleveu el 
pecat del món, acolliu la nostra súplica; vós, que seieu a la dreta del pare, tingueu 
pietat de nosaltres. 
Perquè vós sou l'únic Sant, vós l'únic Senyor, vós l'únic Altíssim, Jesucrist, amb 
l'Esperit Sant, en la glòria de Déu Pare. Amén. 

Psalm responsorial 
Psalm 109 

Música: Domènec Cols (1918-2015) 

 ℞. 

 
 
 
 
 
 
1. Oracle del Senyor al meu Senyor: 
“Seu a la meva dreta, 
i espera que faci dels enemics 
l’escambell dels teus peus.” 

2. Que el Senyor estengui lluny des de Sió 
el poder del teu ceptre. 
Impera enmig dels enemics. 
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3. “Ja eres príncep el dia que vas néixer, 
tens la glòria sagrada des del si de la mare, 
abans de l’aurora jo t’he engendrat.” 

4. El Senyor no es desdiu del que jurà: 
“Ets sacerdot per sempre, 
segons l’orde de Melquisedec”. 

Seqüència 
Lletra: S. Tomàs d'Aquino (1225-1274) 

(Seqüència Lauda Sion Salvatorem, 2a part) 
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1. Heus aquí el pa dels àngels, 
fet el menjar dels vianants, 
Veritablement el pa dels fills, 
per no llençar-lo als cans. 

3. Bon pastor, autèntic Pa, 
Jesús, tingueu pietat de nosaltres: 
Alimenteu-nos, protegiu-nos, 
feu-nos veure la bondat a la terra dels vius. 

2. Presignificat per figura 
en la immolació d'Isaac, 
manat a l'Anyell pasqual, 
donat als pares en mannà. 

4. Vós que ho sabeu i ho voleu tot, 
que amb això nodriu els mortals: 
feu-nos comensals, cohereus i ciutadans 
a la ciutat dels sants. 

Al·leluia 
Música: Odiló Planàs, OSB (1925-2011) 

 
Música: Domènec Cols (1928-2011) 
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Credo 
Música: Lluís Romeu (1874-1937) 
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Ofertori 
Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594): Motet Sacerdotes Domini 

Sacerdotes Domini 
incensum et panes offerunt Deo, 
et ideo sancti erunt Deo suo, 
et non polluent nomen eius. 
Alleluia. 

Els sacerdots del Senyor 
ofereixen a Déu l’encens i els pans, 
seran sants per llur Déu 
i no profanaran el seu nom. 
Al·leluia. 

Cf. Lev 21, 6 

Sanctus 
Missa VIII de Angelis 
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Sant, sant, sant és el Senyor, Déu de l'univers. El cel i la terra són plens de la 
vostra glòria. Hosanna a dalt del cel! Beneït el qui ve en nom del Senyor. Hosanna 
a dalt del cel! 

Parenostre 
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Pare nostre, que esteu en el cel: 
sigui santificat el vostre nom; 
vingui a nosaltres el vostre 
Regne; faci's la vostra voluntat 
així a la terra com es fa en el cel. 

El nostre pa de cada dia doneu-nos, Senyor, 
el dia d'avui; i perdoneu les nostres culpes 
així com nosaltres perdonem els nostres 
deutors; i no permeteu que nosaltres 
caiguem en la temptació, ans deslliureu-nos 
de qualsevol mal. 

Agnus Dei 
Missa VIII de Angelis 
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Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món: tingueu pietat de nosaltres. 
Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món: tingueu pietat de nosaltres. 
Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món: doneu-nos la pau. 

Comunió 
Música: G. Kirbye (Psalteri de 1592) 

Lletra: Albert Taulé 

 
2. Jesús, tomando el pan, nos dio su Cuerpo en manjar, / su Cuerpo, entregado por nosotros 
en la cruz.  
3. Tomando el cáliz, nos lo dio: ''Bebed todos de él; / mi sangre derramada para vuestra 
redención''.  
4. Los desvalidos comerán y el hambre saciarán; / alaben al Señor los que le buscan en la fe. 
5. Yo soy el pan de vida; el que crea vivirá, / y yo le resucitaré para la eternidad.  
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6. Yo vengo a dar la salvación, no vengo a condenar; / el Padre me ha enviado para que 
encontréis la paz.  
7. Partimos este mismo pan, unidos en la fe, / formando el Cuerpo del Señor, la Iglesia de 
Jesús. 

* * * 
Psalm 33 

Música: Albert Taulé 
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15 

 

 

 

 

* * * 

Tomás Luis de Victoria (1452-1518): Motet O sacrum convivium 

O sacrum convivium 
in quo Christus sumitur. 
Recolitur memoria passionis eius 
mens impletur gratia 
et futurae gloriae nobis pignus datur. 
Allelluia. 

Oh, banquet sagrat 
en el qual és consumit el Crist. 
Fem memòria de la seva passió 
les nostres ments s'omplen de gràcia 
i ens és donada la promesa de la 
glòria futura. Al·leluia. 

Exposició del Santíssim Sagrament a la Custòdia 
Després de l’oració de postcomunió, durant l'adoració i l'encensació: 

Lletra: S. Tomàs d'Aquino 
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1. Canta, llengua, el sant misteri 
del gloriosíssim Cos 
i de la Sang preciosa 
que el Senyor de les nacions, 
fruit d'entranya generosa,  
ha vessat per salvar el món. 

2. Se'ns donà i ens volgué néixer 
del sant ventre virginal 
i sembrada la paraula 
en el món on habità,  
hi acabà la seva estada 
amb la nova institució.  

Mentre el diaca duu l'Eucaristia a la Custòdia Major: 
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3. Aquell vespre de la cena, 
la darrera amb els germans, 
observats tots els preceptes 
d'aquell àpat ritual, 
per ses mans es dóna als dotze 
ell mateix com a menjar.  

4. El Verb-carn amb la paraula 
muda en carn el que era pa; 
sang de Crist el vi es torna. 
Si els sentits no entenen res, 
n'hi ha prou amb la fe sola 
perquè el cor n'estigui cert.  

* * * 

Pierre de la Rue (1452-1518): Motet O salutaris Hostia 

O salutaris hostia, 
quæ cæli pandis ostium: 
Bella premunt hostilia, 
da robur, fer auxilium. 
Uni trinoque Domino 
sit sempiterna gloria, 
qui vitam sine termino 
nobis donet in patria. 
Amen. 

Oh víctima salvadora, 
que obriu de bat a bat la porta del cel: 
Oprimiu les hostilitats de les guerres, 
doneu-nos forces, porteu-nos auxili! 

Al Senyor U i Tri 
sigui donada glòria eterna, 
perquè ens concedeixi 
una vida interminable a la pàtria. 
Amén. 
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Cants eucarístics durant la processó 

1. Himne Ubi caritas et amor 
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On hi ha caritat i amor, allí hi ha Déu. 
Formant unitat ens reuneix l’amor de Crist. 
Exultem i en ell alegrem-nos. 
Temem i estimem el Déu vivent. 
I amb cor sincer també nosaltres estimem-nos. 
Quan, doncs, tots ens ajuntem, 
procurem no dividir-nos en l'esperit.  

Cessin les lluites malignes i les discòrdies. 
Que Crist Déu sigui sempre entre nosaltres. 
Juntament amb els sants, us puguem veure. 
La vostra faç̧ gloriosa, Crist, Déu nostre. 
Joia immensa, joia pura. 
Pels segles infinits de segles. Amén. 

* * * 
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2. Himne Adoro te devote 
Lletra: S. Tomàs d'Aquino 
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1. Devot us adoro, 
deïtat latent, 
sota aquests signes 
verament present; 
el meu cor, per vostre, 
tot ell s'ofereix, 
perquè, contemplant-vos, 
tot ell defalleix. 

4. No us veig les ferides, 
tal com sant Tomàs, 
Déu, però, us confesso, 
no veient-les pas; 
feu que jo en vós sempre 
tingui fe major, 
més ferma esperança, 
més ardent amor. 

7. Jesús, a qui esguardo 
ara sota un vel, 
quan serà que us vegi, 
com és mon anhel: 
que, a faç nua, un dia, 
veient-vos a vós, 
benaurat em faci 
veure-us gloriós. 

2. A gust, vista i tacte 
amagat resteu, 
però, amb sols l'oïda, 
segur l'home creu; 
crec tot ço que el vostre 
Verb ens ha parlat, 
cap paraula d'altre 
no és més veritat. 

5. Oh do que ens recorda 
la mort del Senyor, 
pa vivent que vida 
dóna al viador, 
feu que sempre visqui 
de vós el meu cor, 
feu que gusti sempre 
la vostra dolçor. 

Amén. 

3. En creu era oculta 
sols la deïtat, 
ara aquí és oculta 
fins la humanitat; 
però ambdues coses 
jo confés creient, 
i us prec ço que el lladre 
pregà penitent. 

6. Com pelicà benigne, 
oh Jesús Senyor, 
renteu-me amb sang vostra 
de tota lletjor; 
que una gota sola 
d'ella pot salvar 
tot el món de quanta 
culpa en ell hi ha. 

 

* * * 
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3. Coral Jesús, joia meva (Jesu, meine Freude) 
Melodia original de Johann Crüger (1598-1662) 

Harmonització de Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Adaptació: Artur Martorell 
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4. Antífona Lauda Jerusalem 

 

* * * 

5. Cant Jo crec en vós, bon Déu / Yo creo en ti, Señor 

Música: M. Masson 
Lletra: Albert Taulé (català); T. Vaquero (castellano) 
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2. Jo espero en vós, bon Déu, / jo 
espero en vós, / sé que per mi vetlleu 
/ com Pare amorós. / Si em sento 
defallir / i m'espanta patir / Jo espero 
en vós bon Déu / jo espero en vós. 

1. Yo creo en ti, Señor, Dios de 
bondad: / me guías con tu luz en mi 
caminar; / te ocultas en mi ser, me 
llamas con tu amor; / sentirte puedo 
en mí y escuchar tu voz. 

3. Jo us estimo, bon Déu, / tan sols a 
vós, / així ho han fet els sants / amb el 
cor joiós. / Ells em guien a mi / de la 
creu pel camí. / Jo us estimo, bon 
Déu, / tan sols a vós. 

2. Oh Cristo Redentor, yo creo en ti: / 
tu inmensa caridad te llevó a morir; / 
has muerto por mi amor, clavado en 
una cruz; / tu sangre me libró de la 
esclavitud. 

4. A prop de vós, bon Déu, / a prop de 
vós, / feu-me vostre servei / ben 
generós. / Feu-me sempre, Senyor, / 
créixer en el vostre amor, / a prop de 
vós, bon Déu, / a prop de vós. 

3. ¿Cómo podré pagar tu gran amor, / 
oh Cristo, amigo fiel, y mi buen 
Pastor? / Caminas junto a mí, me 
buscas sin cesar, / apagas tú mi sed, 
en manjar te das. 

 4. Oh Cristo Salvador, espero en ti: / 
despierta tu poder, ven y actúa en 
mí. / Conoces cómo soy... mi pobre 
voluntad. / ¡Tú eres mi Señor, vienes a 
salvar...! 

* * * 

En arribar la processó a l’altar, mentre el diaca duu l'Eucaristia a la Custòdia Menor: 

6. Himne Cantemos al amor de los amores 

Música i lletra: Juan Ignacio Busca de Sagastizábal (1868-1950) 
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2. Unamos nuestra voz a los cantares 
del coro celestial; 
Dios está aquí, 
al Dios de los altares 
alabemos con gozo angelical. 
¡Gloria a Cristo… 

5. Que abrace nuestro ser la viva llama 
del más ferviente amor; 
Dios está aquí, 
está porque nos ama 
como padre, amigo y bienhechor. 
¡Gloria a Cristo… 

3. Los que buscáis solaz en vuestras penas 
y alivio en el dolor; 
Dios está aquí, 
y vierte a manos llenas 
los tesoros de divinal dulzor. 
¡Gloria a Cristo… 

6. Cantemos al Amor de los amores, 
cantemos sin cesar; 
Dios está aquí, 
venid adoradores, 
adoremos a Cristo en el altar. 
¡Gloria a Cristo… 

4. ¡Oh rara caridad y real fineza, 
oh dulce memorial! 
Dios está aquí 
con toda su riqueza, 
con su Cuerpo y su Sangre divinal. 
¡Gloria a Cristo… 

 

 

Durant l’adoració i l’encensació 
del Santíssim Sagrament: 
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5. De genolls, doncs, adorem-lo, 
aquest sagrament tant gran 
i el qui en fou imatge antiga 
deixi lloc al ritu nou;  
que la nostra fe supleixi 
el defecte dels sentits.  

6. A Déu Pare i al Fill únic 
donem glòria i honor, 
majestat i benaurança, 
força i benedicció.  
l donem igual lloança 
al qui procedeix d’ambdós. Amén.  

Cant final 
Virolai de la Mare de Déu de Montserrat 

Música: Josep Rodoreda (1851-1922) 
Lletra: Jacint Verdaguer (1845-1902). Versió original 
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2. Alba naixent d'estrelles coronada, 
Ciutat de Déu que somnià David, 
a vostres peus la lluna s'és posada, 
el sol sos raigs vos dóna per vestit. 

6. Ditxosos ulls, Maria, els que us vegen! 
ditxós el cor que s'obri a vostra llum! 
Roser del Cel, que els serafins voltegen, 
a ma oració donau vostre perfum. 

3. Dels catalans sempre sereu Princesa, 
dels espanyols Estrella d'Orient, 
sigueu pels bons pilar de fortalesa, 
pels pecadors el port de salvament. 

7. Cedre gentil, del Líbano corona, 
Arbre d'encens, Palmera de Sion, 
el fruit sagrat que vostre amor ens dóna 
és Jesucrist, el Redemptor del món. 

4. Donau consol a qui la pàtria enyora 
sens veure mai els cims de Montserrat; 
en terra i mar oïu a qui us implora, 
tornau a Déu els cors que l'han deixat. 

8. Amb vostre nom comença nostra història 
i és Montserrat el nostre Sinaí: 
sien per tots l'escala de la glòria 
eixos penyals coberts de romaní. 

5. Mística Font de l'aigua de la vida, 
rajau del Cel al cor de mon país; 
dons i virtuts deixau-li per florida; 
feu-ne, si us plau, el vostre paradís. 
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3. Dels catalans sempre sereu Princesa, 
dels espanyols Estrella d'Orient, 
sigueu pels bons pilar de fortalesa, 
pels pecadors el port de salvament. 

6. Ditxosos ulls, Maria, els que us vegen! 
ditxós el cor que s'obri a vostra llum! 
Roser del Cel, que els serafins voltegen, 
a ma oració donau vostre perfum. 

4. Donau consol a qui la pàtria enyora 
sens veure mai els cims de Montserrat; 
en terra i mar oïu a qui us implora, 
tornau a Déu els cors que l'han deixat. 

7. Cedre gentil, del Líbano corona, 
Arbre d'encens, Palmera de Sion, 
el fruit sagrat que vostre amor ens dóna 
és Jesucrist, el Redemptor del món. 

5. Mística Font de l'aigua de la vida, 
rajau del Cel al cor de mon país; 
dons i virtuts deixau-li per florida; 
feu-ne, si us plau, el vostre paradís. 

8. Amb vostre nom comença nostra història 
i és Montserrat el nostre Sinaí: 
sien per tots l'escala de la glòria 
eixos penyals coberts de romaní. 
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