
La Pietat poprtlar a Montserrat
per lordi Castanyer

El que pretenen aquestes ratlles no és pas
presentar el fet Montserrat a través de la histò-
ria ni resseguir-ne el llarg camí. Voldria cenyir-
me al moment actual, i encara només en alguns
punts: què hi busquen i què hi fan, a Mont-
serrat, els fidels que hi pugen; què intentem de
fer i què intentem de donar els monjos que hi
vivim i que en som custodis.

Vull fer notar en primer lloc un aspecte que
em sembla fonamental: la constant interferència
que hi ha hagut i que hi ha entre diversos ele-
ments, tots molt importants, tots antiquíssims.
N'enumeraré quatre:

Presència constant de Maria, ja des dels orí-
gens.

Presència constant, també des dels orígens,
d'una comunitat monàstica, i concretament
benedictina.

Situació en un indret paisatgístic singularís-
sim, la coneguda i fascinant muntanya serrada.

Situació en un país, Catalunya, els drets cultu-
rals i polítics del qual sovint no han estat
respectats, i amb una clara consciència d'identi-
tat pròpia.

Dues presències i dues situacions geogràfiques
sense alguna de les quals clifícilment entendrem
les manifestacions concretes de la devoció a la
Mare de Déu de Montserrat o la influència que
aquest Santuari marià ha tingut i té en el poble
que I'envolta.

Em sembla que puc ben dir, per exemple, que
el fet de viure al servei d'un Santuari marià ha
marcat i marca encara profundament la vida de
la meva comunitat de monjos benedictins; i no
solament des del punt de vista organitzalitt,
d'ocupacions concretes, sinó fins gosaria dir
espiritual: la pregària comunitària feta sota la
mirada de Maria, les estones passades indivi-
dualment al seu cambril, el contacte continu
amb la devoció més popular, I'exigència d'haver
de servir els fidels en temes marians, i per tant
de preparar-s'hi... El Santuari marià influencia
certament la comunitat benedictina. Però és
igualment ben cert que I'espiritualitat benedicti-
na, allò que li és més característic, dóna també
un to ben concret al santuari marià i a tot el que
s'hi refereix; apuntem almenys el cristocentris-
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me, tan propi de la regla de Sant Benet, i l'es-
pecial estimació per aquella bona pedagoga de
I'espiritualitat cristiana que és la litúrgia.

No em puc estendre -ni en sóc cap expert-
pel que fa a la influència del paisatge i del país
sobre el Santuari i viceversa. Es d'altra banda
un tema comú en alguns altres llocs sagrats, en
d'altres famosos santuaris; el poble se'ls fa tal-
ment seus, com la casa pairal de tots, que no no-
més hi acut en situacions individuals o familiars
sinó també de poble, de país, i no només per
qüestions espirituals sinó també socials i fins
polítiques; ens pot agradar o no però és un fet.
I els responsables clel Santuari, si bé no han de
cedir a qualsevol petició tampoc no poden

-o així m'ho sembla- ignorar o menystenir'
I'espontaneïtat, a vegades arrauxada però
sincera, del poble.

A Montserrat hi acut una variadíssima gamma
de gent: catalans i forasters, gent gran i també
molta gent jove, petites colles i gent sola, fins
solitària, comunitats parroquials i grups cultu-
rals, esportius o folklòrics, uns amb motivacions
profundament religioses i uns altres un xic per
esplai o simplement com a turistes; tots plegats
passen, darrerament, cl'un milió i mig de perso-
nes cada any. Tot i l'encant que té la muntanya
per ella mateixa i alguns centres d'interès que hi
ha al Santuari, la gran majoria dels visitants de
Montserrat, quasi la totalitat, entra a l'Església
i en una gran part puja al Cambril de la Mare de
Déu. Aquest és un dels actes -ja veieu que sen-
zill- més populars a Montserrat: saludar la
Mare de Déu tot acostant-s'hi per besar-la o per
tocar-la - els gestos més sovintejats - o
senzillament per deturar-se uns breus moments
davant de la imatge negra tan estimada i tan
familiarment anomenada "Moreneta". Pares
que li presenten, agraïts, llur fillet, ancìans que
la besen amb to de comiat, nuvis que li encoma-
nen el seu novell matrimoni, gent diversa que
almenys una vegada I'any pugen a fer un pefó a
la Mare de Déu, tots formen una llarga proces-
só, els diumenges i molts altres dies ininterrom-
puda del matí al vespre. Els ex-vots, les ofrenes
i els milers de llantions col.locats al llarg del dia
són expressió del que cadascú porta al cor; força
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gent ho escriu al "llibre dels pelegrins":
pregàries de petició i moltes també -ho remar-
co amb goig- d'acció de gràcies; treball, salut,
estimació familiar són els temes que més s'hi
expressen.

Si pujar al Cambril de la Mare de Déu té un
to íntim i silenciós, un altre acte molt popular a

Montserrat, aquest amb un to comunitari i fes-
tiu, és el cant de la Salve i el Virolai. Cada dia,
a la una, I'Escolania -una institució secular
arreladíssima també a la història de Montserrat
i molt estimada pel poble català- canta una
Salve polifònica a la Mare de Déu i després,
juntament amb tot el poble, el Virolai, un cant
popular a la Mare de Déu de Montserrat, cone-
gudíssim a Catalunya (tan conegut i tan arrelat,
que en algunes èpoques de repressió encara re-
cents, en què era impensable de cantar en públic
no ja I'himne del país sinó ni tan sols qualsevol
cançó una mica patriòtica, el poble català feia
servir aquest cant a la Mare de Déu com a him-

ne d'identitat política!). En aquest moment del
cant de la Salve i el Virolai és quan sol haver-hi
més gent a la Basílica. Hi ha una gran diferèn-
cia, és clar, entre la gent no catalana que escolta
el cant dels nois amb admiració però passiva-
ment i la gent del país que I'escolta amb emoció
i que s'uneix al Virolai tot sentint que afirma
així la seva identitat cristiana i catalana, com si
allí i en aquell moment afermés allò que és i
aprofundís les seves arrels.

La visita a la Cova on segons la llegenda fou
trobada la Santa Imatge és una altra manifesta-
ció de la devoció i de la pietat marianes, sobre-
tot quan el camí, aprofitant els monuments que
hi ha sobre els misteris, és fet tot resant el
Rosari, a vegades descalços.

A Montserrat hi tenen també cabuda totes
aquelles expressions culturals, folklòriques,
totes festives, que expressen la nostra iclentitat,
o la d'una comarca, d'un poble, o d'un grup
concrets i que precisament per això en ocasió

Santa Cova on,
segons la
Llegenda,

fou lrobada la
Intatge de la
Mnrc, de. Déu.
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d'alguna celebració o d'algun aniversari volen
ser no solament manifestades a les places sinó
també ofertes a la Mare de Déu; sardanistes,
castellers, i sobretot moltes corals desitgen
donar gràcies a la Mare de Déu per mitjà del
seu art.

Això em porta a fer esment d'un punt que em
sembla important del nostre santuari marià; em
refereixo a I'augment de gent immigrada que
notem que puja a Montserrat. Es evidentment
una conseqüència de la forta immigració que ha
sofert Catalunya al llarg sobretot d'una trentena
d'anys; però em sembla que hi ha alguna cosa
més. Apunto només dos aspectes: en primer lloc
la necessitat que tenen els immigrants de poder
expressar la seva devoció a la Mare de Déu tal
com feien en els seus llocs d'origen (no podem
oblidar que la majoria provenen del sud d'Espa-
nya, de I'anomenada "tierra de María Santisi-
ma"); però això encara no ho explica tot, per-
què la forta immigració a Catalunya començá els
anys 50 i aquesta major afluència d'immigrants
que notem a Montserrat no es produeix fins fa
uns deu anys; ¿no serà -i aquest és el segon
aspecte a què em volia referir- que I'anada a
Montserrat és signe i desig
d'integració al ? ¿O almenys
com un desig d valors religio-
sos viscuts a la tema digne de
ser estudiat; aquí només puc insinuar-lo i mani-
festar el que constatem: molts immigrants, o fills
d'immigrants, consideren ja Montserrat una
mica seu, i no solament hi acuden i n'estimen
l'advocació pròpia sinó que, sovint corporatjva-
ment, volen ser-hi rebuts com a casa i manifes-
tar-s'hi amb les seves peculiaritats; entre d'al-
tres, la romeria de les "Hermandades Rocieras"
de Catalunya, els tres darrers anys, cadascuna
amb el seu "Sinpecado", no és sinó la darrera
mostra important d'això que dic. Però no és
gens fàcil combinar l'acolliment d'aquests grups
amb el deure que també tenim d'estimular-los a
la plena integració.

Voldria encara parlar d'un altre acte marià
celebrat sovint a Montserrat: les Vetlles a Santa
Maria. No és cosa d'ara; sabem que ja al segle
XIII, en la petita esglesiola de Montserrat, eren
f_amosgs les Vetlles que els romeus feien als peus
de "Madona Santa Maria". Fer vetlla a Santa
Maria anava esdevenint, cada cop més, la fina-
litat principal dels pelegrins de Montserrat. El
culte d'aquestes Vetlles era espontani i popular,
sense quasi cap forma preconcebuda. Coneixem
diversos cants i danses que els romeus feien da-
vant I'església, i sabem pels historiadors que les
Vetlles montserratines del segle XVI impiessio-
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naven profundament els visitants, tant sen-
zills com cultes; d'aquest temps ha passat a la
història la vetlla famosa que hi féu Ignasi de
Loiola. Interromput aquest sant costum amb la
destrucció de Montserra| al segle passat, la
"Vetlla de Santa Maria" fou solemnement res-
taurada la nit del 21 d'abrll del 1941, i d'ençà
d'aleshores cada any són molts els sacerdots i fi-
dels, amb un gran nombre de joves, de totes les
nostres diòcesis catalanes -de les quals la Mare
de Déu de Montserrat és Patrona- que pugen
al Santuari, la nit del 26 aI 27, a vetllar Santa
Maria, a compartir amb els monjos i els escolans
una llarga estona de pregària i també de festa. I
al llarg de l'any són bastants els grups que fan
una estona de vetlla alguna nit: des dels joves je-
suites, que pelegrins com Ignasi des de Loiola
vetllen tota una nit, fins a grups parroquials que
en la seva estada a Montserrat fan un dissabte a
la nit una estona de Vetlla, tot caminant des de
les places fins a l'església -com un simbòlic
pelegrinatge- amb lectures i cants de salms,
sempre entorn de la Mare de Déu; aquestes
vetlles solen acabar amb la recitació de la "visita
espiritual a la Mare de Déu de Montserrat",
sigui I'antiga i més tradicional escrita pel
Dr. Torras i Bages, bisbe de Vic i anomenat per
un biògraf bisbe de Catalunya, sigui la més
moderna, però igualment profunda, escrita pel
bisbe Pere Casaldàliga, amb què aquest claretià
català va voler unir-se, de la seva pobra diòcesi
brasilera estant, a les festes del Centenari de la
proclamació de la Mare de Déu de Montserrat,
Patrona de les diòcesis catalanes.

He deixat en darrer lloc la litúrgia, els sagra-
ments de la reconciliació i sobretot de l'Eucaris-
tia, la pregària comunitària; actes no marians
però que a Montseffat tenen un relleu especial,
insubstituible, i que donen el to a la vida del
Santuari. Montserrat és una comunitat que pre-
ga, no només en el sentit que hi resideix una
comunitat monàstica que hi assegura la "laus
perennis" sinó també, i potser sobretot, perquè
aquesta pregària és compartida amb els fidels;
en efecte, al costat de la bellesa de la muntanya,
més enllà de les devocions particulars a Santa
Maria, més que alguns actes de pietat mariana
com per exemple el rosari, que és resat cada dia
abans de Vespres, molts fidels, sols o agrupats,
acuden a Montserrat per a trobar-hi una comu-
nitat que prega, que lloa Déu amb la pregària li-
túrgica de I'Església, sota I'escalf fidel i la mira-
da amorosa de Maria, la Mare de Jesús, que el
porta a la falda i ens l'ofereix. No és només el
moment de I'Eucaristia sinó també en les pregà-
ries de Laudes i de Vespres.
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La referència que estic fent a aquest aspecte
tan important de la vida comunitària en el San-
tuari de Montserrat -i que és un esperó per a
viure la vida cristiana també comunitàriament,
tal com ha de ser, tant a nivell cultural com a ni-
vell social- em porta a parlar, ni que sigui molt
breument, de les línies doctrinals bàsiques que
ens mouen als responsables de la pastoral del
Santuari.

No poden ser d'altres, és clar, que les que ens
assenyalen els documents eclesials, molt espe-
cialment d'ençà del concili Vaticà II. El fet que
malgrat les dificultats prevalgués aleshores, en-
tre els bisbes, el criteri d'inserir la doctrina
mariana a la Constitució Dogmàtica sobre l'Es-
glésia és d'una gran importància; solament el
títol, en efecte, del cap. VIII de la "Lumen
Gentium" -"La Benaurada Verge Maria, Mare
de Déu, en el misteri de Crist i cle l'Església"-
ja insinua sens dubte una nova línia en I'enfoca-
ment de la mariologia; i és una llàstima que pas-
sada ja una generació d'ençà del Vaticà II, i
malgrat la insistència en aquesta mateixa línia
dels dos grans documents marians posteriors

-l'exhortació apostòlica "Marialis Cultus" de
Pau VI i l'encíclica "Redemptoris Mater" de
Joan Pau II- és una llàstima, dic, que encara es
noti ací o allà una certa resistència a assumir
aquell esforç del Concili per a superar I'esperit
contrareformista que havia condicionat tant la
mariologia dels darrers segles, inclòs l'actual.
No es tracta ara de fer llargues cites d'aquests
textos però sí de recordar aquelles quatre orien-
tacions que suggeria Pau VI i que es troben tam-
bé al llarg de tota l'encíclica de Joan Pau II:
orientació bíblica, orientació litúrgica, orienta-
ció ecumènica i orientació antropològica. Doncs
bé, molt simplement a Montserrat mirem d'anar
per aquest camí tot i que som conscients de les
nostres limitacions i que ens hi hem d'esforçar
molt més; mirem de no deixar-nos endur per
una manca de confiança en la capacitat del po-
ble, fins de la gent més senzilla, pef a anar as-
sumint aquella aportació renovadora de pers-
pectives del Concili.

És veritat, com deia abans, que els catalans
retroben a Montserrat les seves arrels i que en
trobar-se davant la Moreneta se senten més ells
mateixos, però cauríem en una autocomplaença
del tot estèril si en teníem prou amb això; com
també hi cauríem, els custodis i responsables del
Santuari, si ens quedàvem satisfets amb les xi-
fres força importants de turistes i visitants que hi
acuden. E,s cert que a vegades constatem que
algú que arriba a Montserrat com a turista se'n
va com a pelegrí; però no ens hem d'enganyar:

Imatge, feta per Josep Ricart (1964?), que hi ha octuaLment o
la Santa Cova

molts no han anat més enllà d'unes bones im-
pressions estètiques. Per això, per exemple,
cl'ençà d'uns anys evitem que el cant de la Salve
al migdia esdevingui un mer petit concert, tot
fent abans en sis idiomes la lectura d'un breu
text bíblic, una salutació a tothom i la pregària
del Parenostre.

Pel que fa ala gent del país, doncs, el nostre
esforç no cal que sigui tant el d'afavorir la pietat
mariana -no notem pas que flaquegi, el poble
sap mantenir-la prou bé!- sinó d'aprofundir-la,
d'educar-la, de fer que no es quedi centrada en
ella mateixa sinó que sigui trampolí, esperó, per
a anar més enllà. Cap a on?

En primer lloc cap al Crist. Per marià que
sigui un Santuari els fidels han de notar que allí,
com arreu, qui té la presidència és sempre el
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Crist; i en això hi té molt a veure la litúrgia i
tota la predicació. Alguna cosa ha fallat si cons-
tatem que persones que es diuen molt devotes
de la Mare de Déu, de la qual saben el que diu
i el que no diu I'Evangeli, no experimenten la
forta presència del Crist, el desconeixen, no en
fan el centre de la seva vida -que anomenen
"cristiana"- o consideren senzillament que Je-
sucrist és massa llunyà (com si encara estigués-
sim amb el Déu de l'Antic Testament) i no
s'adonen que això -si se'm permet parlar així-
deu entristir la Verge Maria, la primera i la gran
cristiana, escollida precisament per ser instru-
ment en el temps de la definitiva i màxima apro-
ximació de Déu a tots i a cadascun dels homes.
A Montserrat, com en tants d'altres Santuaris,
no hi ha cap missatge propi; tampoc en l'evan-
geli Maria no el té; el seu missatge no és sinó el
Crist mateix, la Bona Notícia de la Salvació; i
"feu el que Ell us digui", senzillament; que no
és poc!

I en segon lloc cap a I'Església. La fe cristiana
és eminentment comunitària, cosa que no vol
dir massificada o impersonal; és personal, sí,
però de cap manera individualista. Quan a
Montserrat, molt sovint, rebo pelegrinatges no
em canso de dir-los que estimin l'Església; I'Es-
glésia amb majúscula, I'Església universal, sí,
però vivint aquest amor compromesos en la seva
església diocesana i més encara en la seva esglé-
sia o comunitat parroquial. En això els Santuaris
tenim molt a fer; és veritat que molta gent que
no té cap lligam amb la seva parròquia acuden
als santuaris a venerar la Mare cle Déu en I'ad-
vocació que ells més estimen; i això és bo. Però
jo penso que no acompliria bé la meva missió si
no fes veure que el Santuari no és un fi en ell
mateix sinó un lloc de pas -a vegades de repòs,
ben celt, però de pas tanmateix- i que aquella
fe que porta el creient a la Mare de Déu l'ha de
viure i l'ha de celebrar quotidianament amb al-
tres germans creients; el símptoma més evident
d'un pelegrinatge profitós no és I'eufòria tìnal
que es respira al Santuari sinó la vida de fe i de
caritat viscucla en les pròpies comunitats fami-
liars, parroquials, o del tipus que siguin. No és
una anècdota sense importància que ja al co-
mençament de I'Església, als inicis del pelegri-
natge eclesial, Maria hi sigui present, juntament
amb els apòstols, com un testimoni excepcional
clel misteri del Crist. El clevot de la Male de
Déu ha de ser, doncs, profundament comunitari
i eclesial.

Expressament, per ser una comunicació, no
he volgut fer cap cita, ni llarga ni curta, ni de la
Sgda. Escriptura ni dels textos eclesials. Perme-
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"A Montserrat hi tenen cabuda totes aquelles expres:sions

Jolklòrir1ues, festives, que expressen lo nostro identi.tot".

teu-me, però, fer'-ne una ara per acabar; són
unes línies de la carta del cardenal Dadaglio,
com a president del comitè central per a l'any
marià, sobre la "funció eclesial dels santuaris
marians", adreçada als bisbes. Abans d'encetar
els breus cinc apartats en què parla del Santuari
com a "lloc de celebracions cultuals", com a
"lloc de cultula", com a "lloc de promoció voca-
cional", com a "lloc de la caritat" i com a "lloc
de compromís ecumènic" fia veieu que és des de
Roma mateix que ens estimulen, els responsa-
bles dels santuaris, al treball, a la missió, a fer
moltes coses) diu així:

"Cada santuari, com cacla església, és icona
de la presència de Déu entre els homes, en la
comunitat eclesial, i icona de tot deixeble del
Crist, temple de l'Esperit. També el santuari
marià té aquestes significacions. Malia hi és pre-
sentada a la veneració dels fidels, pel misteri de
l'Encarnació, com a estança de Déu, tron de la
Saviesa, temple viu de l'Esperit Sant, i represen-
ta atxí d'una manera concreta i misteriosa un
camí privilegiat per al trobament amb el
Senyor". Demano a Déu que Montserrat, plena-
ment encarnat en un poble concret, obert sem-
pre a tothom, atent i obedient com Maria a
l'obra de I'Esperit, acompleixi en l'Església i en
el món aquesta alta missió.




