Oració
Oh Déu,
Vós heu volgut
que la Mare del vostre Fill,
sota l’advocació de Montserrat,
fos mare i patrona del poble català;
concediu-nos que, vivint sota la seva protecció,
avancem més i més
pels camins de la pau i de la concòrdia
edificant el món nou segons el vostre regne.
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Per nostre Senyor Jesucrist el vostre Fill
que amb vós viu i regna
en la unitat de l’Esperit Sant, Déu,
pels segles dels segles. Amén.
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Himne

El llibre de Judit, és a dir “la jueva”, ens descriu la força en la feblesa del veritable
judaisme que es refia totalment de Déu i viu en comunió amb Ell. El fragment que
hem escollit, que prefigura d’alguna manera la Verge Maria, ens descriu com Déu,
per mitjà de la fe i del coratge d’una dona fa arribar la salvació al seu poble.
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2. Peregrinem vers vós, oh dolça Mare
del Déu que ens redimí;
guariu nostres llangors amb llum clara
del Sol que us embruní.
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Del llibre de Judit (13:14, 17-20)
En aquell dies, davant la gent que l’envoltava, Judit va cridar: «Lloeu
el Senyor, lloeu-lo. Ell que manté fidelment el seu amor al poble
d’Israel, s’ha valgut de les meves mans per abatre aquesta nit els nostres enemics.»
El poble no se’n sabia avenir. Tothom es va prosternar i, plens d’una
gran admiració, adoraven Déu i deien tots alhora: «Sou beneït, Déu
nostre, que avui heu anorreat els enemics del vostre poble.»
Ozies digué a Judit: “El Déu Altíssim t’ha beneït més que totes les
dones de la terra. Beneït sigui Déu, el Senyor, que ha creat el cel i la
terra i t’ha conduït amb èxit per alliberar-nos del qui manava els nostres enemics. La confiança que t’ha guiat no s’allunyarà mai del cor
dels homes, que recordaran per sempre el poder de Déu. Per la gràcia
de Déu, que tot això t’enalteixi sempre, i que ell et recompensi omplint-te de béns, a tu que, en veure la humiliació del teu poble, sense
plànyer la teva vida, et vas llançar a salvar-nos de la ruïna, anant de
dret pel bon camí, tal com volia el nostre Déu.” I tot el poble va respondre: «Amén, així sia.»

3. Cerquem el vostre esguard, que és tot dolcesa
i encant de morenor;
per vós tindrem del viure la puresa,
per vós haurem perdó.
4. Pels vostres catalans sigueu penyora
de fe, d’amor i pau;
el Déu etern per fer-vos-en Senyora
creà el vostre palau.
5. Estel matutinal, llum miraclera,
consol del vianant:
sigueu dels nostres cors vós la drecera
que ens vagi al cel portant. Amén.
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Les paraules de Maria i les de la seva cosina s’uneixen en acció de gràcies per tot el
que, per Maria, Déu ha fet i continua fent enmig del seu poble.

Aquest text, tret de la corona poètica dedicada a la Mare de Déu de Montserrat de
l’any 1952, és una glossa agraïda a la protecció de la Mare de Déu en aquesta
casa de Montserrat que té, en l’encant de la Santa Imatge, una font constant de
gràcia i d’inspiració.

Senyora del somrís

(Contemplant l’encís de la Santa Imatge)
A Montserrat sempre és festa. Ho diuen els ulls il·lusionats dels qui
hi van. Ho diu la veu de recança dels qui en tornen. És una festa ja el
nom: manyac de tants de records; allargassat com un anhel; rotund, a
la fi, amb l’accent decidit d’una certesa de sempre (…)
És festa encara el Santuari, el Monestir, la Basílica: no solament
perquè sempre s’hi fan festes, sinó perquè ens hi espera sempre la
pau i la joia íntima; perquè s’hi viu sempre la festa de la fe, amb
virolais d’esperança i sardanes de caritat.
El nom del Senyor és sant,
i l’amor que té als qui creuen en ell
s’estén de generació en generació.
Sou beneïda…
Les obres del seu braç són potents:
dispersa els homes de cor altiu,
derroca els poderosos del soli
i exalça els humils.
Omple de béns els pobres,
i els rics se’n tornen sense res.
Sou beneïda…
Ha protegit Israel, el seu servent,
com ho havia promès als nostres pares;
s’ha recordat del seu amor a Abraham
i a la seva descendència per sempre.
Sou beneïda…
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Més el fons, però, de tot, la festa de Montserrat, és la Mare de Déu.
Negra i bonica, Senyora dels cims i de les centúries, Mare dels avis
i dels néts. Falda de germanor, acollidora de totes les rutes. Estel
d’albades, vetlles i retorns. (…) La Mare de Déu que somriu.
Quan Jesús era infant somreia com la Mare de Déu. Els seus llavis i
els seus ulls s’assemblaven, és clar, als de la seva Mare verge. Però
Jesús era el somrís de Déu que es venia a posar, amb la seva vida
i amb la seva mort, sobre les tristeses del món i les migradeses
dels homes. I la Verge Maria, filla de la gràcia del seu mateix Fill,
aprengué com ningú aquell somrís enamorat del Pare del cel, que
acollia els bons amb amor, els febles amb misericòrdia, els penedits
amb perdó, els afligits amb dolçor, els sincers i purs amb la suprema
complaença. Quan Jesucrist hagué retornat al Pare, la Mare de Déu
feia talment el mateix somrís. Els deixebles hi consolaven l’enyorança
i hi nodrien l’esperança.
Aquest és el somrís de la Mare de Déu de Montserrat. El somriure
de la Mare de Déu, desvetllat un dia per l’artesà desconegut, entre
perfils de serenor, sobre la fusta de la Santa Imatge. La Mare de Déu
que somriu sobre tot un poble: sobre les alegries i les tristeses, les
esperances, les caigudes, els oblits, les desídies i els redreçaments.
Sobre tots i cadascun. Sobre el treball i el repòs i l’aventura. Sobre
els conreus i les ciutats, (…) sobre els mercats i les aules. I el seu
somrís entra endins de les generacions i amara la tradició, l’art,
el pensament, el sentit i el voler col·lectius de fidelitat a Déu i de
fidelitat als segles.
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És sempre festa a Montserrat, no solament el nom i la muntanya.
La festa de Montserrat és el somrís de la Mare de Déu que espera el
fidel dalt dels cims: perquè amidi bé el món i sàpiga de freturar, a la
fi de tots els camins, el somrís etern de la Muntanya de Glòria.
P. Maur M. Boix, osb.
Amb l’antífona més antiga que canta la protecció de la Mare de Déu, i glosant
una pregària de la Maria Aurèlia Capmany, podem adreçar-nos ara a Maria amb
paraules de poeta i amb ànima de pelegrí que expressa, més enllà dels mots, totes
les majors necessitats i enyorances, tots els goigs i els desigs d’eternitat.

Verge Maria, intercessora de totes les gràcies,
ens acostem a Vós per demanar-vos
que ens sigui atorgada la virtut de la veritat.
Verge Maria, Vós que sou sense màcula de mentida,
atorgueu-nos la força per no tenir por de la veritat.
Verge Maria, Vós que sabéreu de la més intensa profunditat del dolor,
no permeteu que caiguem en la feblesa de l’engany.
Sota la vostra protecció…
Que no sigui més fort el plaer que la veritat.
Que no sigui més atractiu el ben dir que la veritat.
Que no sigui la por més tossuda que la veritat.
Que no sigui l’orgull més gloriós que la veritat.
Que la veritat de Crist ens alliberi d’un cor esquifit.
Que la veritat al fons del cor faci la nostra llengua evangeli.
Que la veritat a les nostres mans desfaci tota injustícia.
Que la veritat en els nostres passos ens faci avançar units en el bé.
Sota la vostra protecció…
Verge Maria de Montserrat, a través de la vostra nítida mirada,
feu tan clara la llum de la veritat que no ens sigui permès
de cloure els ulls pel desesper o la renúncia.
Verge Maria de Montserrat, intercessora de totes les gràcies,
vingui a nosaltres a través de les vostres mans brunes de Dona
la humana mesura de la llum de Déu.
Sota la vostra protecció…
De la Corona Literària a la Mare de Déu de Montserrat. La Santa Imatge
Glosa de la pregària de Maria Aurèlia Capmany
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