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La festa de la Mare de Déu de Montserrat ens evoca una vivència religiosa amb
una important projecció social a Catalunya. En el monestir de Santa Maria de
Montserrat, i en el seu santuari marià, conflueixen la devoció cristiana i una
tradició cultural que ha fet de la Mare de Déu venerada des de segles un referent
on conflueixen els sentiments de catalanitat, l’estima a una cultura i la defensa
d’una identitat col·lectiva. No hi ha res més unificador del ser català que la devoció
o el respecte a la Mare de Déu de Montserrat. Aquesta pietat popular, on es sumen
conviccions religioses i laiques, està arrelada per l’encert que ha tingut la
comunitat benedictina montserratina en viure la seva fe de forma compromesa
amb la realitat complexa d’un país. Aquesta comunitat ha sabut ser testimoni d’una
fe cristiana compromesa, acollir i ser consol de cors afligits i, si calia, estar al
costat dels perseguits per defensar el drets humans de les persones i els pobles.
Haurem de fer-nos nous romeus i recórrer els camins que ens porten, des de molts
indrets de Catalunya, al monestir de Santa Maria de Montserrat per aplegar-nos al
voltant de les gran causes que ens uneixen com a poble. Els peregrins d’avui
serem, cultural i religiosament plurals i diversos, molt diferents d’aquells que amb
entusiasme proclamà la Mare de Déu de Montserrat patrona de Catalunya. Tan se
val d’on venim i com ens expressem, però en una societat amb un identitat
afeblida, amb una llengua en perill, espantada per una pandèmia que fa estralls i
una situació econòmica desesperada per a molts persones, necessitem trobar
acolliment i consol. Prego perquè el monestir de Santa Maria sàpiga ser, com tants
cops ho ha fet en la seva història, aquest referent d’esperança que necessitem
avui. Senyora de Montserrat, que acolliu les pregàries dels fidels que diàriament
venen a venerar-vos, aconseguiu per les ciutats, viles i pobles de Catalunya una
pau cristiana i perpètua, i un futur ple de justícia i cohesió social. Mare de Déu de
Montserrat doneu la fortalesa als homes i dones que aquests dies vetllen pel nostre
benestar, ajudeu-los a no defallir i que nosaltres sapiguem expressar-los el nostre
agraïment.
Mare de Déu de Montserrat, en aquests moments delicats per l’esdevenidor de
Catalunya degut a la manca de solucions consensuades per construir el seu futur
polític, vetlleu perquè el poble català no renunciï mai a ser sobirà, defensi la seva
identitat i preservi la seva llengua. Als peus de la Moreneta li deixem les nostres
preocupacions, les incerteses i els patiments. Celebrem esperançats la festa de la
Mare de Déu i li demanem que vetlli per la honestedat dels nostres polítics i
servidors públics, així com per la bona responsabilitat social dels empresaris i
l’ètica dels comunicadors socials. Preguem a la mare de Déu que ens ajudi a
buscar la veritat i la concòrdia. Sense cap complex, ni vergonya, els cristians
catalans hem de sortir a la plaça públic per cantar amb convenciment les darreres
estrofes del Virolai on Mossèn Cinto sabé transmetre el sentit i el sentiment de
molts catalans vers Montserrat.
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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Rosa d'abril, Morena de la serra,
de Montserrat estel:
il·lumineu la catalana terra,
guieu-nos cap al Cel.
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