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IL·LUMINEU LA CATALANA TERRA 

 
Dimarts vinent, dia 27 d’abril, celebrarem la solemnitat de la Mare de 

Déu de Montserrat, patrona principal de Catalunya i patrona, 

juntament amb sant Joan Baptista, del nostre bisbat de Vic.  Cal que 
aquestes solemnitats i festes cristianes no ens passin per alt o 

simplement s’acabin amb una sincera felicitació a  les “montserrats” o 
amb un dinar de família. A més de tot això, que està molt bé, cal fer 

l’esforç de redescobrir el sentit profund de les festes cristianes i, en 
aquest cas, de la solemnitat de la Mare de Déu de Montserrat. I una 

manera de fer-ho és, si és possible, participant en l’eucaristia de la 
parròquia per a honorar la Verge Maria com “la més santa” de tots els 

sants i santes o, més senzill, fer, des de casa, una pregària a la 
Verge.  

 
Dir Montserrat és, primer de tot, referir-se a la Mare de Déu. Són 

molts els cristians del nostre país que giren el seu cor envers la Mare 
de Déu, sota l’advocació de  Montserrat, i pugen a Montserrat com a 

pelegrins a posar als peus de la Mare de Déu el seus projectes, les 

seves alegries i els seus problemes, confiant que la intercessió de  la 
Mare de Déu encoratjarà els seus projectes i serà el bàlsam que 

portarà pau al seu cor. Encomanar-nos, doncs, a la Mare de Déu, 
demanar la seva intercessió, estimar la Mare de Déu, sota l’advocació 

de Montserrat o d’un altre indret, hauria de ser una actitud habitual 
en la vida de cada cristià.     

 
Dir Montserrat és pensar en una imatge, la Moreneta, que és 

venerada cada any per milers i milers de catalans i de persones 
d’altres nacionalitats.  La imatge ens ha de recordar que Maria, la 

Mare de Déu, és la Verge oient, que acull amb fe la Paraula de Déu; 
la Verge orant, en la visitació, a Canà, en l’Església naixent fent 

oració amb els apòstols, amb algunes altres dones i amb els 
“germans” de Jesús;  la Verge Mare, perquè engendrà en el món el 

Fill del Pare; la Verge oferent, en la presentació de Jesús al temple i 

consentint, en el calvari, la immolació del seu Fill, el Salvador de la 
humanitat.     

 
Dir Montserrat és pensar en la comunitat de monjos benedictins, 

custodis de la imatge de la Mare de Déu; custodis del nostre santuari 
nacional; servidors del culte a la Mare de Déu i de la celebració dels 

sagraments, sobretot de l’eucaristia, cada dia de l’any; acollidors 
sol·lícits dels pelegrins; formadors i educadors del poble cristià.  “Ora 



et labora”, prega i treballa, uns monjos que preguen cada dia per tots 

nosaltres i treballen pel nostre poble.  
 

Dir Montserrat és parlar d’una muntanya que atreu la curiositat 

d’infinitat de turistes d’arreu del món i fascina a escaladors i 
excursionistes. Visitar Montserrat, endinsar-se pels senders de la 

muntanya o escalar els seus cims ha apropat i apropa moltes 
persones a Déu, a la Mare de Déu, a la fe cristiana.   

 
Dir Montserrat és referir-nos a la devoció del poble català envers la 

Moreneta. Una devoció que, a vegades, comença i acaba en 
l’oferiment d’un ciri o una ràpida visita al cambril de la Mare de Déu. 

Però també una devoció que, la majoria de vegades, surt, amb molta 
sinceritat, del cor de moltes persones que miren la Mare de Déu amb 

amor, reconeixent-la com a Mare, com a consoladora dels afligits, 
salut dels malalts, refugi dels pecadors, model de virtuts i com a 

referència excepcional per aprendre a progressar en la gràcia de Déu 
i en saber fer la voluntat de Déu.   

 

Dir Montserrat és parlar d’un país, de Catalunya, que té en 
Montserrat un símbol de la seva identitat, tant per als ciutadans que 

són cristians com, segurament,  per a molts d’altres que estan lluny 
de la fe cristiana o hi són indiferents. Celebrar la solemnitat de la 

Mare de Déu de Montserrat ha de ser motiu per a tornar a demanar 
ben confiadament a la Patrona de Catalunya que “il·lumini la catalana 

terra” i, a tots, ens “guiï cap al cel”.  
         

El mossèn   
 
 
AGENDA 
INTENCIONS DE MISSA: 
Dissabte dia 24 d’abril, pels difunts de la FAMÍLIA BAYÉS.  
 
APLEC A SANT SEGIMON: 
El dissabte, dia 1 de maig, és el dia de l’aplec a Sant Segimon. A les 11 de matí se 
celebrarà la missa en el santuari. Tothom és convidat a participar-hi. Després hi 
haurà una arrossada a la plaça, a Viladrau.  
 

LA VEU DELS SANTS: 
“L’Esperit Sant és el nostre conductor. L’home, per ell mateix, no és res, però és 
molt amb l’Esperit Sant. L’home és tot ell terrestre i tot ell animal. Només 
l’Esperit Sant pot elevar la seva ànima i portar-la amunt. Els qui són conduïts 
per l’Esperit Sant tenen idees justes. Vet ací per què hi ha tants ignorants que 
en saben molt més que els savis”. 
 
Sant Joan Maria Vianney, rector d’Ars (1786-1859) 
 

 


