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Aquesta és la història
senzilla i heroica
d'una vida moll breu -disset an~•sde cara a Déu,
amb alegria en el dolor,
amb pau en la mort,
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l~TRODUCCIO

El dia 19 de desembre de 1962, va començar a la capella del palau arquebisbal de Barcelona, el procés informatiu per la beatificació i canonització de Montserrat
Grases i Garcia, que morí a la capital catalana el Dijous
Sant de l'any 1959, en cl mateix carrer de París on
havia nascut disset anys abans.
Durant els cursos 1962, 1963 i 1964, en una de les
aules de l'escola "Llar" que dirigeix la secció femenina
de l'Opus Dei a Barcelona, es van celebrar cada dimarts, les sessions del procés ordinari de beatificació.
Damunt d'una taula de roure, un Sant Crist gran. Al
voltant, tres seients per als membres del tribunal i un
reclinatori amb un Missal obert, preparat per al jurament que han de prestar els testimonis abans de començar les seves declaracions.
Encara en vida de la Montsc -com se l'anomenava
familiarment- moltes eren les persones que confiaven
en l'eficàcia de la seva oració. Més tard, després de la
seva mort, s'ha anat estenent aquesta confiança entre
les persones que van conviure amb ella, entre les seves
amigues, les seves companyes i també els qui no la coneixien personalment. I avui, el nombre de persones que
estàn segures de rebre favors per intercessió de la Mont•
serrà t i. que privadament invoquen el seu nom, és veritablement, sorprenentment gran.
Ella, però, mai no va donar Ja impressió de fer res
d'extraordinari, com si volgués dir-nos que la santedat
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no és cosa que fuig de la vida corrent, smo que és la
serena, alegre i senzilla i, al mateix temps heroica cor
respondència a la Voluntat de Déu.
Per a les alumnes de "Llar", el seu exemple continua
viu i pròxim. Algunes d'elles la van conèixer, altres van
ser íntimes amigues seves. Quan es pensa en ella
-diuen- fàcilment i espontàniament vénen a la memò
ria les paraules de l'Evangeli de Sant Mateu: "ni tam
poc encenen una llàntia i la posen sota el mesuró, sinó
sobre el portallànties i il.lumina tots els qui són a la
casa". Perquè encara que la Montse hagués volgut pas
sar inadvertida, el Senyor l'ha posat com llum que brilla
en el canelobre, per a moure moltes persones a cercar la
santedat enmig de la seva vida corrent.
Tots els qui la van tractar, especialment en els últims
mesos de la seva vida, estaven convençuts d'haver rebut
una lliçó de santedat.
La reacció de les noies davant l'exemple de la Mont
serrat, no ha pogut ésser més entusiasta. Una revista
americana per a noies, que publicà un article sobre la
seva vida, va rebre més de 800 cartes sol.licitant una
informació més àmplia. I a la redacció d'una revista es
panyola que va tocar el mateix tema, arribaren més de
mil comunicacions dels lectors. De cartes d'aquestes
son els següents paràgrafs:
"M'ha emocionat allò que va contar de la Montser
rat; envejo i admiro l'alegria que va tenir tot i sabent
que anava a morir, Jo també estic malalta. Vull que
m'enviïn la .fotografia i algunes notícies de la seva vi·da
per a recordar-les en els moments. de tristesa· .i ailtl te.a
.� ,;;_:·�.- �·.., -. �:�_!:
nir_ més_ ànim"._. ·.
. Quin:i� alu�es.-que estúd,_ien· el ma�eix i any de· _batxi 0
llerat demanen fotografies de la Montse _"¡>er a poder-la
imitar i tenir sempre l'alegria que ella tenia i saber ac
ceptar les coses que Déu ens enviï amb la mateixa ale
gria que ella".

..
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tenint una foto de la Montse, a veure si aconseguirem somriure fins i tot quan és tan difícil. Així tenint-la present en cada moment, estudiant, en el passeig,
en sortir de classe, en fi, sempre, aprepdrem, com ella,
a saber somriure".
"Em disposo a escriure i a dir-li que si no li 1\5 cap
molèstia m'enviï una fotografia, perquè tenint-la a prop
no estaré mai trista. I pensar que nosaltres per un senzill mal de queixal posem unes cares que fan l?or!".
El director d'un conegut programa de T. V. que va
dedicar a la Montserrat una de les seves emissions, va
rebre, entre altres, aquesta simpàtica carta:
"Sóc un televident d'Albacete i m'agradaria tenir una
fotografia d'aquesta noia catalana de la qual va parlar
el dissabte dia 4, perquè vull veure si puc encomanarme el seu somriure ja que tinc el caràcter molt eixut ... ".
I una senyora, que demana la curació del seu marit
malalt de càncer, escriu: "No sóc catòlica, però sé que
l' oració pot obrar miracles. Per això demano a Déu
mitjançant Ja Montserrat".
"Ja tinc el n, 0 9 de "Mundo Cristiano" amb la vida de
la Montse. Quan l'estava llegint em semblava fàcil poder
fer d'una cosa tan petita una de gran. Per exemple, fo
tinc un geni viu, molest, espontani i la Montse també
el tenia, però va aconseguir transformar-Jo en un obert
i constant somriure. Vaig pensar que també podria ferho jo".
"De debò, de debò li confesso, que fa molta alegria
de veure un cristianisme viu, sense olor d'ombres velles;
una religió plena de vida, amb soroll d'automòbils, amb
preocupacions de tècniques i de comptabilitats, amb
germanor i amistat de bar, amb faldilles prisades i un
somriure obert com la Montse".
"... m'ha entusiasmat això de la Montserrat Grases,
la noia que no va necessitar l'escàndol per a fer-se famosa als ulls del món i -el que és més- als ulls de
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Déu. Va demostrar una vegada més que per ésser sant
no cal fer cap miracle, ni tan sols quelcom fora d'allò
que és corrent. Estic d'acord amb ella en afirmar que
el valor de les coses depèn, més que del que en sí mateixes són, de l'amor amb què es fan".
Aquesta fama de santedat ha travessat les fronteres
i es va estenent des d'Espanya a altres nacions.
Als Estats Units, mig centenar de periòdics catòlics
de diverses diòcesis varen publicar la fotografia de Ja
Montserrat. I algunes revistes nacionals, nordamericanes, irlandeses i filipines han publicat articles sobre la
seva vida.
La fulla informativa del procés de la seva beatificació ha aparegut ja en molts països.
Per mitjà d'aquestes pàgines coneixeràs la Montser rat, que va portar a la seva vida la frase que el fundador de l'Opus Dei escriu en el número 439 de "Camí";
"No oblidis mai que el dolor és la pedra de toc de
l'Amor". Una vida curta -disset anys tenia quan va
morir- però heroica, amb l'heroisme de les coses corrents viscudes amb Amor; curulla d'una alegria contagiosa i d'una il.lusió contínuament renovada. Una vida
plena d'amor i senzillesa, que ensenya el camí de la
felicitat i que, unida al dolor, té a Déu com a principi
i com a fi.

JO

DIJOUS SANT DE 1959

La malaltia de la Montserrat ha arribat al seu terme.
Amb molta dificultat, la nit abans de la seva mort, la
Montse vol dir quelcom i, malgrat l'esforç que fa, no
aconsegueixen d'entendre-la. A primera hora del matí
està al costat del llit la Directora de la casa de l'Opus
Dei que ella freqüentava. La Montse li demana que digui jaculatòries perquè ella ja no pot parlar. En aquell
Dijous Sant, cap a les deu, tracta d'incorporar-se com
si volgués veure la imatge de la Mare de Déu que t,é
davant el seu llit i se li sent dir: "Com t'estimo! Quan
vindràs a buscar-me?". Aquestes deuen 'haver estat Je_s
seves darreres paraules; la seva vida es va apagant a
poc a poc.
A les dotze, els que l'acompanyen resen l'Angelus que
ella deu haver seguit amb el cor. Va ésser Ja seva dar~
rera mirada per a Aquella que tant havia estimat i a la
qual tantes coses havia dit en la ~seva vida. Quan els
•qui estaven amb ella varen començar a resar el Ro!lari
en veu baixa, tot just acabat el primer misteri, la Mont·
serrat va expirar. Era la una i vint de la tarda d'un dia
de Dijous Sant quan va pujar al cel, després d'una llarga i penosa malaltia. Morí com havia desitjat morir:
"en un llit, però espremuda com una llimona, fins que
no hi quedi ni una sola gota", segons repetia sovint,
recordant aquestes paraules del fundador de l'Opus Dei
referint-se a l'eficàcia d'una vida dedicada a Déu i als
altres.
En el moment de la seva mort es trobaven a fhabitació els seus pares, algunes amigues que com la Mont11

serral eren de l'Opus Dei i, una mica després, va arribar el seu germà Enric. El seu cadàver va ésser amor·
tallat amb un senzill llençol blanc i entre les seves mans
li varen posar una creu de fusta que va fer el seu germà
Jordi. Als seus peus, dues flors fresques.
El seu cos va restar al llit tot el dia de Divendres Sant
fins a les primeres hores del dissabte. Durant aquest
temps la cara de la Montse, demacrada per la malaltia,
va recobrar el seu aspecte serè.
En difondre's la notícia de la seva mort, varen acudir
a casa seva moltes persones que desitjaven visitar el cadàver i resar davant d'ell, impressionades pel testimoni
de la seva vida. Els seus pares, malgrat el profund dolor, conservaven la serenitat que els donava el profund
sentit cristià de les seves vides. "En un cas així -c;omentava el Rector de la Par ròquia de Nostra Senyora
del Pilar- en lloc d'estar tristos i donar el condol s'ha
d'entonar l'al.leluia".
Es parlava ~e la rapidesa amb què la Montserrat havia fet seu l'esperit de l'Opus Dei, de com la gràcia de
Déu havia obrat d e manera tan sorprenent i amb tanta
pressa en l'ànima de la Montse. Potser perquè sabia que
ia seva vida seria breu.
La Montserrat va conèixer el que era tenir una profunda vida interior enmig dels quefers diaris. Es va santificar com una cristiana corrent amb l'ajuda dels mitjans que va trobar a l'Opus Dei; amb els mateixos mit·
jans espirituals que, com ella, han trobat milers d'ànimes d'arreu del món, i amb els quals poden portar una
vida cristiana dedicada al Senyor amb naturalitat, essent
sal i llum i mostrant amb llur testimoni que es pot seguir de prop Jesús i imitar-lo en les més diverses cil'cumstàncies de la vida quotidiana.
La mort de la Montse -igual que la seva vida- es
va produir sense espectacle ni soroll. Va ésser el coronament d'una vida generosa que es va fer més heroica
en un final llarg, de molt sofriment.
12
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NEIX EL 1941

La Montserrat Grases va néixer a Barcelona, el dia
10 de juliol de 1941. Els seus pares, Manuel Grases i
Manolita Garcia, van tenir nou fills: el primer l'E.nric,
avui sacerdot de Barcelona; després va venir Ja Montserrat, després el Jordi, l'Ignasi, la Pilar, la Maria José i la
Maria Creu -aquestes dues bessones- Ja Roser ' i en
Rafel.
Al cap de pocs dies va ésser batejada a la par~òquià
de Nostra Senyora del Pil<1-r,
Quan tenia dos anys, va estar a punt de morir a causa
d'una crisi asmàtica complicada amb una bronquiolitis,
però amb uns mesos de vigilància i convalescència va
refer-se completament.
La vida de Ja Montserrat es va desenrotllar en Ja normalitat i va rebre dels seus pares una educació acurada.
El 1946 va començar els seus estudis al col.legi de JesúsMaria. Allí va rebre la primera comunió amb molt de
fervor, després de posar molta diligència en la seva preparació. Aquest primer contacte amb el Senyor va deixar
un profund senyal en Ja seva vida. I des d'aleshores rebia amb freqüència els sagraments.
Era una nena alegre i bulliciosa.
El 1951 va començar a estudiar el batxillerat a les
"Dames Negres", col.legi situat prop de casa seva. Això
li permetia d'assistir a les classes com alumna externa.
Va estudiar els quatre cursos de batxillerat elemental,
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que va acabar el 1956, amb l'examen de revàlida. La formació cristiana que va rebre en el col.legi de les religioses va ésser un eficaç complement de l'ensenyança viva
de la llar.
Una vegada acabat el batxillerat elemental, va seguir
els seus estudis a l"'Escola Professional per a la dona",
de la Diputació de Barcelona, on va rebre les classes de
formació domèstica, dibuix i cuina, oficis artístics i treballs d'artesania. En el segon curs, ja malalta, no va poder assitir a les classes amb regularitat. Malgrat això va
aconseguir de fer els estudis, gràcies al seu afany i al seu
responsable aprofitament del temps.
La seva capacitat era corrent; però no hi va haver mai
necessitat d'estimular-la. Era molt bona esportista. Practicava el basket, el tenis i el ping-pong. Però el seu esport preferit eren les excursions amb les seves amigues.
Havia seguit una bona part dels pics del Montseny, ja
que Seva, el poble on estiuejava, es troba en aquesta
zona.
Era. a més, molt hàbil en els treballs manuals i artístics. I totes aquestes habilitats li varen servir per col.
laborar amb cura i bon gust en les feines de la casa, alegrar les reunions amb els seus cants i portar a la lluita
ascètica l 'esperit esportiu.
La Montserrat era una noia bonica. Cridava l'atenciò
la.seva mirada profunda. Era alta, forta i d'aspecte esportiu. De caràcter extraordinàriament alegre, amb un
somriure gairebé continu, dinàmica. Molt franca i sincera i molt senzilla. Sabia presentar-se amb elegància.
Vestia amb senzillesa però amb bon gust. "Li agradava
especialment una faldilla de quadres verds amb la qual,
sempre que penso en ella, me la imagino, ja que era com
ella: senzilla i alegre"-diu una de les seves amigues.
Li agradava de presentar-se sempre ben arreglada.
Quan havia d'estar al llit, si alguna vegada li deien:
"Montse, que pàl.lida estàs, avui!" ella contestava amb
14

gràcia: "es que avui no m'he "emperifollat". Per què no
em portes les coses i ho faré en un moment?". I altres
vegades en dir-li algú: "Però, que maca estàs!", deia
amb el seu bon humor habitual: "es que m'he "emperifollat" per a estar més bonica quan vinguéssiu".
Per temperament és viva i espontània. Des de petita
deia les coses sense embolics i amb naturalitat. Ja un
cop a l'Opus Dei se li va fer notar que moltes vegades
sense faltar a la senzillesa o la sinceritat era necesari extremar la delicadesa, per raó de la caritat. De seguida es
va notar que no deia certes expressions que podrien ferir
els altres. De temperament fort i eXpansiu, tenia un geni
viu que la feia enfadar per no res i barallar-se amb els germans. Poc a poc i amb lluita diària i constant, va després arribar a distingir-se per un caràcter tranquil i serè, amb molta presència d'ànim.
La Montserrat va créixer en el si d'una família ben unida i compenetrada. En la llar dels Grases, regnava una
gran confiança entre pares i fills: així la Montse mai no
va tenir secrets per als pares, convençuda que sempre
l'entendrien i l'aconsellarien bé.
Ben conscients, els fills varen participar sempre de les
preocupacions comunes, agraint i apreciant l'esforç dels
seus pares per tirar endavant una fanu1ia nombrosa, i
sabent actuar amb gran sentit de responsabilitat, que els
portava a oferir la seva ajuda en tot el que podien.
Aquest clima tan familiar, va contribuir a donar un to
filial a la pietat de la Montse; va aprendre a tractar Déu
amb familiaritat, arrelant així en ella el sant orgull de sentir-se filla de Déu. Aquest sentiment de la seva filiació
divina serà més tard, quan va demanar la seva admissió
a l'Opus Dei, el fonament de la seva vida espiritual.
En aquesta llar "lluminosa i alegre" com diu Monsenyor
Escrivà de Balaguer que han d'ésser les llars cristianes,
la Montse va anar assimilant l'esperit que des de llavors
havia d'animar tota la seva vida donant-li una constan'.
visió sobrenatural que la mouria a portar amb freqilèn-
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cia a la seva vida d'oració aquell altre número de "Camí" (265): "Els fills ... com miren de comportar-se dignament quan són davant els seus pares!"
I els fills de Reis, davant el seu pare cl Rei com s·n¡
miren a guardar la dignitat de la reialesa 1 •
I tu ... que no saps que estàs sempre davant cl g:-an
Rei, el teu Parc-Déu?"

I<,

CONEIX L'OPUS DEi
f-.1 1952 els pares de la Montsc coneixen l'Opus Dei
que tant havia d'influir en les seves vides, i ompliren
d"aqucst esperit a través d'ells, l'ambient familiar.
L'-!spiritualitat de l'Opus Dci els recorda que la crida
àcl Senyor a la santedat -"sigueu, doncs, perfectes com
ei Pare celestial és perfecte"- va adreçada a tots els
homc5, i per tant, també a aquells que reben de Déu Ja
\'Ocadó al matrimoni ; a aquells que s'han de santificar
pr<!cisament a través de la seva vida familiar i professional; cb recorda també que la vida sobrenatural ha de
fonamentar-se en una sòlida base humana, així com el
dcL1rc que tenen de preparar els seus fills en l'ús de la,
llibertat per a fer fàcil el diàleg i amable la convivència.
Els pares de Ja Montse ensenyen als seus fills el valor
del treball i de l'estudi com a mitjans de santificació
proporcionant-los-hi rectes criteris que els permetin de
viure una sòlida vida cristiana, responsablement orientada envers els altres. Per això no és estrany que quan
la Montse tenia tretze anys acudís per primera vegada
a una casa de l'Opus Dei.
Què va trobar la Montsc aquest primer dia a "Llar"?
Era dissabte i un grup de noies assistia a l'Oratori a una
meditació dirigida per un sacerdot. El sacerdot, després
de llegir un passatge de l'Escriptura, va parlar de frater·
nitat, de preocupació apostòlica per als altres; ajudava
a les que escoltaven en silenci a fer oració, a concretar
cis seus propòsits. Després, un acte eucarístic i el cant
de la salve. En sortir, les noies varen tenir una animada
reunió a la sala d'estar.
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Havia començat una nova etapa en la vida de la Montse. Torna a casa seva feliç, com sempre, explica a la seva
mare el que ha fet. Li agradaria tornar a Llar. El prin~
cipi d'aquesta amistat amb les altres noies que freqüenten
l'escola tindrà arrels profundes, encara que el primer
moment se sentí especialment atreta per la simpatia que
troba en aquesta casa, que recorda la de la seva família.
Es troba a gust a Llar i hi va, a ajudar en alguns treballs,
quan l'estudi li deixa algun temps lliure. Així va sentintse atreta per l'amistat sincera que troba i per l'ambient
de la casa. Li van ensenyant a adquirir vida interior, amb
uns minuts d'oració, de conversa amb el Senyor, cada
dia. A prop del sagrari, explica al Senyor totes Ics seves
alegries, els seus treballs, les seves lluites; aquesta lluita
per aconseguir una major suavitat de caràcter, que va
durar fins al final de la seva vida. Assisteix a Ics tertúlies, a les quals ella també participa cantant i tocant Ja
guitarra. Li agraden les excursions i contribueix a organitzar-les.
Aquest creixement de la Montse es manifesta també a
casa seva; se la veu més alegre, més pendent dels seus
germans i dels seus pares. Continua freqüentant Llar i
l'esperit de l'Opus Dei es va reflectint en Ja seva manera
d'actuar. Assisteix a les conferències de formació espiritual, cultural i humana. Ho copsa tot ràpidament i comença a sentir una preocupació apostòlica que l'acompanyarà fins l'últim moment de la seva vida. En aquests
dos anys en què es forma, la Montse pertany ja amb el
desig a l'Opus Dei, com en una ocasió comentava la seva
mare: "no va esser als setze anys quan la Montse demanà
ésser de l'Opus Dei perquè ja des dels tretze anys ho era
amb el desig".
A Sant Pere de Premià ni ha una casa de recessos i
convivències -Castelldaura- dirigida per l'Opus Dei,
a la qual acudeixen grups de persones amb afany de formació religiosa, humana i cultural en convivències d'estudi o cursos de recés espiritual. A un dels cursos de
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recés espiritual que s'hi organitza va ésser invitada la
Montse quan tenia quinze anys. Rebent, durant dos anys
una sòlida formació en conferències i meditacions setmanals, i en l'amistat amb altres noies de l'Opus Dci, va
anar adquirint vida interior; i en aquest recés en el silenci de l'oració, en el tracte directe amb Déu, va descubrir nous aspectes de l'esperit de l'obra. El desig d'una
més gran generositat i de posar més amor a la seva vida
es va apropiant d'ella gairebé sense adonar-se'n, i, d'una
manera senzilla i natural, es planteja la possibilitat d'una
dedicació total al Senyor. Acaba el curs del recés, feliç,
però inquieta i vacil.lant; no sap què fer! Ho explica, a
Ja seva mare, i ho deixa tot en mans de Déu.
La seva mare l'anima a que ho consideri en l'oració, a
que tingui molta fe per tal que després sàpiga correspondre a allò que el Senyor li demani. La Montse lluita;
vol estar sola per a pensar-ho millor i Ja seva mare respecta delicadament la seva llibertat.
La vida continua com sempre per la Montse, disposada a fer el que el Senyor li demani; i en aquest temps
d'espera es fortifica interiorment, fins que un dia, ja segura del que Déu vol d'ella diu a la seva mare clarament que
li sembla que el Senyor li ho demana tot. Aquesta resposta sincera s'anirà manifestant en tots el moments de Ja
seva vida. Una vegada vist amb claredat el que el Senyor
vol d'ella, està disposada a donar-li-ho, amb fermesa i
alegria.
Manquen uns dies per Nadal, i la Montse ho diu al
seu pare; en aquests dies demanen tots tres amb confiança en l'oració el que més pot convenir a la Montse.
Se sent compresa i ajudada pels seus pares en aquests
moments decisius de la seva vida. Per això acostuma a
dir el fundador als membres de l'Opus Dei "que el noranta per cent de la seva vocació la deuen als seus pares".
El Senyor no podia deixar d'escoltar aquesta oració
confiada i generosa.
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UN PAS ENDAVANT

Ei dia 24 de desembre de 1957, la Montse va a Llar.
Està radiant! Després d'una lluila amb ella mateixa, ha
vençut. En l'oració ha vist amb claredat el que cl Senyor
!i demanava i no vol retrassar .la resposta.
Externament ~eguirà essent la mateixa, Ics malcixes
lluites. el mateix ambient, Ics mateixes imperfeccions: nomc:s ha canviat cl seu cor. En una carta al fundador de
l'Opus Dci, diu: "Em dic Montserrat Grases, s6c molt
jove encara, però malgrat tot he anat coneixent l'Obra,
que ha acabat per entusiasmar-me". li diu que uns dics
de recés a Castelldaura han estat per a ella decisius i li
demana d'ésser admesa en l'Opus Dci. "Els meus parcs ja
ho saben -continua- i estan molt contents''.
''Teníem setze anys -explica una amiga seva- quan
,·:trem anar a Castelldaura. Vaig notar molta inquie1ud
i alegria en la Montsc; amb aquest motiu vàrem parlar
una mica. Però no em va dir res, fins després d'un
temps, qmm va veure clarament la crida del Senyor".
L;t J\fontse va intimant amb el Senyor, li parla en l'oració
dels seus anhels i li demana d'ésser fidel. No s'oblida
de les seves amigues; desitja que elles també s'acostin
cada dia més a Ell. El seu afany apostòlic surt sempre
en aquesta conversa d'amor: "Senyor, per aquesta i per
l'altra, perquè es decideixin a estimar-te: No cridaríeu
de bon grat a la joventut que s'arremora al vostre entorn: folls! deixeu aquestes coses humanes que encongeixen el cor.. i tot sovint l'envileixen .... deixeu tot això
i veniu amb nosaltres darrera l'Amor" !Camí, 790).
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Vivia aquesta impaciència apostòlica com a expressió
del seu amor a Déu, amb petites però contínues mortificacions i cercant l'ajuda de l'Angcl de la Guarda al qual
tenia gran devoció. A més, contagiava a toles aquelles
persones que tenia al seu entorn, valen t-se en ocasions
de recursos enginyosos per a recordar-se d'encomanar
pel seu nom a cada una de les seves amigues.
"En aquells dies de Nadal, dividides en dos grups. vàrem adornar una saJcta de Llar amb estrelles de molts
colors. La Montse va donar a cada estrella el nom de
les seves amigues; d·aquesta manera, l'ntrant a la saleta
i veient les estrelles es recnrdava de demanar per aqu~lles noies" -explica una de Ics seves amigues.
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UNA MALALTIA MORT AL

La Montse vol ésser conseqüent amb cl camí elegit;
en aquests primers mesos, lluita, s'esforça en vèncer les
dificultats, les petites faltes, el desànim. Es encoratjador
de recordar que li costava el sacrifici i que va arribar a
estimar-lo, gràcies a la docilitat generosa a tot allò que el
Senyor li va anar demanant.
Va posar el més gran afany a adquirir aviat l'esperit
de l'Opus Dei, vivint una intensa vida de pietat que es
traslluïa sovint en la seva conversa, plena de confiança,
amb el Senyor i la Mare de Déu.
El seu germà, sense saber cl motiu, s'adona del canvi.
fn Jordi explica la seva sorpresa en veure com la Montse
deixa de barallar-se amb clis i com va canviant de manera d'ésser: es torna més delicada en el tracte.
La Montsc va seguint els seus estudis. S"ha matriculat
en un curs especial d'enquadernació, al qual assisteix els
dilluns, dimecres i divendres, de 5 a 7.
Fent plans sobre cl seu futur, va pensar que li agradaria anar a París a completar els seus estudis. Però cis
plans de Déu sobre Ja Montse eren diferents ...
Pel gener amb un grup d'amigues va anar a esquiar a
la Molina -un dels centres més importants del Pirineu
català per esports d'hivern-. Esquiant va tenir una caiguda a la qual no va donar importància, però que li deixà
adolorida una cama; pensant que tindria un petit esguinç. va anar a casa el metge. Aquest no va donar hi
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cap importància i li va recomanar que portés una genollera.
La Montse no sap amb exactitud què pot costar aquest
objecte i això la preocupa una mica. I abans de dir-ho
als seus pares ho consulta amb una amiga seva que li
explica el què és i li diu que el seu germà en té una i la
hi pot deixar. La Montse quan la veu diu: "Es això? Ah!
Ei meu germà Jordi també en té una", i així queda tranquil.la.
El diumenge següent, després de l'excursió va passar
la tarda a Llar. La directora observant que portava una
genollera, li va preguntar: "Què portes, Montse?" Ella
va contestar sense donar-hi importància: "M'he oblidat
de dir-t'ho; quan vaig anar a La Molina, vaig caure. Des
d"aquell dia la cama em fa una mica de mal. Però no és
res. Comedianta que és una! Si el meu germà Jordi s'adona que li he agafat la genollera, em mata!"
El dolor de la cama va augmentant i li recomanen una
mica de repòs; que es llevi una mica més tard al matí.
Acostumada a ajudar a la seva mare en les feines de la
casa, li costa haver de deixar-la sola. "Quan torno de
missa, Ja mare ja ha fet totes les coses i això no pot
ser"". Calgué que ella s'assenyalés aquest repós com una
mortificació especial.
Malgrat aquesta vigilància, la cama no millora; el metge diu que convé que l'enguixin. Li van posar tal quantitat de guix, que gairebé no es podia moure; però això
no fou obstacle perquè arrossegant la cama, anés a Llar.
Per a distreure-Ja, les seves amigues, li gastaven bromes
sobre la seva aparatosa cama; ella reia de gust, encara
que li feia força mal.
A l'oratori, mentre feia oració, havia d'apuntalar la
cama"en un tamboret. S'adona que crida l'atenció i no li
agrada. Una vegada, estant totes les cadires ocupades
va arribar una noia amb aspecte cansat. La Montse va
anar retirant la cama poc a poc fins a deixar lliure el
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tamboret. Llavors amb un somriure, li va indicar que
podia seure.
La cama es va inflant dintre del guix, les molèsties
augmenten. Aviat varen haver de substituir el guix per
un embenament més lleuger. Ni així no ho podia soportar. Algú li comenta afectuosament que és poc pacient -ningú sabia la gravetat de la seva malaltia- i
ella contesta que "sí" amb un somrís.
No s'observa cap senyal de millora: comencen cis anàlisis, les radiografies, les visites a metges i més metges.
En certa ocasió, la Montse es queixa que, a conseqüència d'aquestes anades als metges, no pot viure amb
ordre el seu habitual pla de vida. Es l'única cosa que
realment la preocupa.
Per fi, en una d'aquestes visites, li descobreixen quelcom d'anormal en la cuixa esquerra: el 26 de juny de
1958 per a sortir de dubtes la porten a la clínica de la
Creu Roja, on li fan una biòpsia.
L' anàlisi de les cèl.lules confirma el diagnòstic: sarcoma d'Ewing. La malaltia de la Montse és mortal a
curt terme.
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LA SERENITAT DE LA MONTSE

Sense cone1xer la seva malaltia la Montse va sospitant qt:.e alguna cosa greu li passa. Li estranya veure
tan preocupa ts els altres : "no vull que us preocupeu
per mi; fixa't que forta q ue estic" - deia- , i de veritat se la veia plena de vida. Començaren llavors les sessions de radioteràpia.
La -Montse insisteix: " no puc saber el què passa, quina malaltia tinc?". De moment la seva mare li diu q ue
una cosa gre u. Pensa que no és oportú de dir-li t ot en
aquests moments . La tranquilitza prometent o ue li ho
dirà en una altra ocasió.
Com cada any, la família Grases prepara l'estiueig a
Seva, un poble de la província de Barcelona, prop de
Vic. Es el 20 de juliol de 1958, diumenge. Han deixat els
nens petits al poble i la Montse h avia tornat a preguntar al seu pare què tenia; ell va prometre d'explicar-l i-ho
en tornar, però arriben de nit, molc tard, i decideixen
deixar la conversa per l'endemà. Però la Montse recorda el que li havien promès, i quan menys ho esperen
truca a l' habitació on eren els seus pares i entra - és la
una de la matinada- i els diu serenament: " Bé, a veure
si ara que esteu més tranquils m'ho expliq ue u t ot" . Fou
el seu pare qui li ho va dir. "Va reaccionar amb una
naturalitat que ens va deixar parats", recorda ell.
" I si em tallen la cama?", va ser l'única pregunta de
la Montse . Li varen dir que no hi havia més solució que
posar-ho tot en les mans de Déu .
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Ho havia entès, però no estava espantada. Era hora
d'anar-se'n a dormir i se'n va anar a la seva habitació.
La seva mare pensava que hauria de dormir amb ella
aquella nit, convençuda que havia fel un gran esforç
per a dominar-se, però que després ho passaria malament.
En entrar a l'habitació va veure que estava asseguda al
llit fent l'examen de consciència com cada vespre i al
cap de cinc minuts dormia tranquil.lament.
Aquesta reacció serena de la Montsc no s'explica fà.
cilment: és necessari mirar la seva arrelada vida interior obtinguda en la unió amb Déu. S'havia plantejat la
seva vida com un diàleg amorós amb cl Senyor i en aquest
diàleg hi havia l'ofrena de la seva vida.
Ara és Déu mateix qui ve a cercar-la. La Montse, una
nena encara, ha après la lliçó més difícil: Ja que ensenya
a abraçar de tot cor la sarlla voluntat de Déu.
L'endemà al matí, Ja Montse va anar a Llar. Després
de saludar el Senyor a l'oratori, trucà al despatx de la
directora: "Vull parlar amb tu; quan puguis", li va dir
amb serenitat; mentre esperava va estar planxant Ja roba
de l'oratori. Al cap de poca estona es va sentir Ja veu
de la Montsc que cantava un aire mexicà: "Cuando mas
feliz vivia sin pensar en el cariño, quisiste que te quisiera y te . quise con deliri o. Y te seguiré queriendo hasla
dcspués de la muertc. Que te quiero con el alma y el
alma nunca se muere".
La directora ens explica com es desenrotllà la conversa: "Vaig cridar la Montsc sense deixar d'entrar abans
a l'oratori. Temia aquest moment, i ja havia arribat:
vaig procurar aparentar serenitat encara ~ue jo no sé
fins a quin punt ho vaig aconseguir perquè la Montse
em va dir: "Has plorat, Lia?". I a continuació: "Ets una
tramposa, ho sabies tot i no em deies res, oi? Però ara
ja n'estic cnterada perquè ahir m'ho va dir el papà".
"l què, Montsc"" ..:_¡¡ va preguntar la directora. "Que
estic disposada. Vinc a confessar-me i estic molt conten26

ta", em va respondre. La conversa va transcórrer en un
t o tan sobrenatural i impregnat d'una tal acceptació de

la voluntat de Déu, que prouïa impressió. La cara de
la Montse era d'una immensa pau, mentre anava expii·
cant la conversa amb els seus parcs de la nit anterior".
"Segurament la mamà esperava que li digués alguna cosa,
pero no se'm va acudir res. Tant sols vaig pensar que
havia de ser ferma. Vaig besar el Sant Crist tot dient:
"Serviam". "Em va dir que s'adonava de com havien
patit els seus pares en parlar-li de la seva malaltia. Em
va dir també que ja ho sabia tot, que es moriria". "Sé
que heu patit molt, estic molt contenta perquè ja ho
sé tot i estic disposada a tot".
Ocs d'aleshores parlava de la seva mort amb tota na·
ruralitat, encara que segons ella, li costava d'acostumar-se a aquesta idea ja que el dolor de la cama
havia minvat. De seguida va escriure al Fundador de
!"Opus Dei explicant-li-ho tot i demanant-li que l'encomanés a Déu perquè sabés esser ferma i oferir els seus sofriments per l'Obra. "No em fa por el dolor perquè penso que si sóc fidel cada dia al Senyor en allò que em
va demanant, Ell m'ajudarà quan arribin les coses més
fortes" .
Pocs dies després marxa amb els seus pares a Seva.
La Montse va produir sorpresa a tots -que ja sabien
la seva greu malaltia- per la naturalitat i alegria: res
no havia canviat en ella. "Quan em vaig cnterar de la
malaltia de la Montse -recorda una amiga seva- em
vaig esgarrifar i m'era molt difícil estar natural amb
ella: no sabia com tractar-Ja. La Montse va trencar el
meu temor perquè es comportava com sempre, com si
res no li passés. Se la veia alegre, animada, amable ...
només se li notava una lleugera coixera i quan se n'hi
feia algun comentari, deia: "Comedianta que és una!" .
Continuava fent excursions amb les seves amigues,
hallava sardanes i fins i tot participà en una obra de
teatre, "La casa de Quirós", que es representà amb fins

27

benèfics. Va interpretar el paper de velleta i ho va fer
amb molta gràcia.
La seva mare veient-la actuar d'aquesta manera va
pensar que potser havia oblidat que es moriria aviat i
un dia li va preguntar: "Montsc, és que et penses que
et curaràs?" I ella va contestar: "No". En cap moment
va tenir Ja mentalitat de malalta i li molestava al principi que la tractessin com a tal. Proci:-rava donar cl to
de màxima normalitat a la seva vida, dintre les seves
possibilitats. Alguns dies se li notava que patia, peri>
sempre treia importància a la qüestió, no parlava mai
de la seva malaltia i tenia una habilitat especial per a
portar la conversa cap a alLres temes.
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VIATGE A ROMA

El 24 de setembre comença una nova etapa de la malatia, amb molts dolors, i el seu progrés a partir d'aleshores anirà fent-se ràpid.
Malgrat això, pot realitzar un dels seus desitjos més
estimats: anar a Roma. "Catòlic, Apostòlic, Romà!
-m'agrada que siguis molt romà. I que tinguis desig de
fer el teu "romiatge", videre Petrum, per a veure a
Pere" (Camí 520).
La Montserrat havia manifestat moltes vegades el seu
desig d'anar a Roma. Vol conèixer el Papa i Monsenyor
Escrivà de Balaguer, Fundador de l'Opus Dei. Els seus
pares volen satisfer aquest desig.
L'alegria de la Montse va ser molt gran: "Què més
m'emporto? --em preguntava-. M'emportaré les sabates de taló. Encara que ja gairebé no me les puc posar,
però a Roma sí que me les posaré".
El dia 11 de novembre surt de Barcelona en avió. Els
seus pares l'acomiaden a l'aeròdrom.
En una carta que escriu al seu pare el dia 13 li diu:
"L'anada en avió ja te l'explicaré amb més detalls, només et dic que de Milà a Roma va fer un temps de mil
dimonis. L'avió ballava que donava gust, per descomptat que vaig passar una por i un mareig! Però quan vaig
arribar tot em va passar. La Pepa era a l'aeròdrom. Em
va fer molta il.lusió i a més em cuiden molt i m'estimen
més encara".
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Durant la seva estada a Roma la Montserrat viu a la
residència "Villa dclle Palmc" de la secció femenina de
l'Opus Dei.
L'endemà de la seva arribada té ocasió de conèixer
a Monsenyor Escrivà de Balaguer. Ho explica en una
carta a la seva mare: · " .. . ens vàrem dirigir cap al saló
on ens va rebre cl Pare; em va preguntar pels meus
pares, pels meus germans ... li vaig dir que estàveu molt
bé. Ens va fer passar a una galeria on ens varen fer
dues fotografies per enviar-vos-les. O sigui que el papà
ja les haurà rebudes. Quin detall més bonic! No et sembla?".
Els quatre dies que va estar a Roma: la visita a Sant
Pere, el trobar-se en el centre de la Catolicitat -sentint
més allò que està escrit en el punt 525 de Camí: "Catòlic!: cor ample, esperit obert"- deixaren un senyal ·
profund en ella. Va tenir ocasió a més de conèixer l'escalf de família a "Villa delle Palme" en veure reunides en
aquell lloc amb un mateix esperit noies de tan diferents
nacions i edats; "no t'ho pots imaginar -escriu a la
seva mare-, érem mo!tíssimes; i a més de molts llocs
diferents: una veneçolana, una altra de Guatemala, una
de molt jove del Perú ... ". Tot això i mil detalls que va
anar recollint quedaren gravats en Ja seva ànima, de
manera que després li van servir per afrontar, amb més
serenitat encara, els sofriments que el Senyor va voler
enviar-li .
A la tornada del seu viatge a Roma i des de l'avió
escrivia una postal a la Directora Central de la secció
femenina de l'Opus Dei, en la qual deia: "Viatge magnífic, Tot va molt bé. Estic a punt d'arribar i disposada
a "tol". Val la pena. Montse".
Una de les coses que més admiren en la Montse és
la constant preocupació pels altres, Enmig del dolor no
oblida detalls delicats. El seu germà Natxo té una il.lusió: col.leccionar xapes de metall de les ampolles . .I en30

carregà a la Montse que li'n portés moltes de Roma.
Ella sap la seva il.lusió i es recorda del seu desig. Des
de Roma en una carta escriu al seu pare: "Digues a
Natxo que es troba en bones mans allò de les xapes i que
segurament li'n portaré un bon pilot" . La Montse pels
carrers de Roma, es recorda de Natxo i quan pas~a a
prop d'algun bar, mira a terra cercant allò que és la il.lusió d'ell, Una vegada i una altra, la Montse s'ajup amb
dificultat per recollir les xapes. Ella mateixa ens explica
l'alegria del seu germà en una carta que va escriure el
19 de novembre a Roma: "Quan vaig arribar a casa,
malgrat totes les dificultats, ja que la meva mare no volia que obrís els paquets, va ésser impossible. Perquè a
mi també em feia molta il.lusió; va sortir de tot: g!Jobus, xiclets, caramels, xapes. L'Ignasi estava boig d'alegria i no feia més que comptar-les un cop i un altre
cop".
De Roma havia dut diverses coses; entre elles, dos
petits ases de diferents mides, amb sàrries. "M'han dit
que tinc d'omplir les sàrries de coses petites", deia recordant aquell punt de Camí (819): "Perquè has estat
"in pauca fidelis" -fidel en les coses petites-, entra
• en el goig del teu Senyor. -Són paraules de Crist- .
"'In parca fidelis!. .. " Rebutjaràs ara les coses petites si
es promet la glòria als qui les guarden?". Senyalant el
més petit deia: "aquest encara ... , però el que és l'altre ... ". I li posava el dit fins el fons de la sàrria per
mostrar-nos que eren molt fondes.
Després d'aquest viatge, Ja Montse empitjora. Els dies
anteriors a la festa de la Immaculada va a Llar fent un
esforç extraordinari. En realitat la hi portaven, perquè
sola no podia donar ni un pas. "Jo la portava alguns
dies en taxi -diu una de les seves amigues-ja que
d'altra manera no podia; en alguns cotxes era difícil
ficar-la-hi i ella comentava amb gràcia: "jo necessito els
taxis a mida".
"El dia 24 de desembre -diu la seva mare- vàrem
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pensar que anés a missa de mitJa · nit a Llar, però precisament aquell dia havia arribat un remei especial per al
càncer, que produïa vòmits, amb una durada d'unes
quatre hores. Malgrat la il.lusió que li feia d'anar-hi,
degut a les melèsties que li produí el medicament, li
va ésser impossible d'assistir-hi. La Montse ho va sentir molt. Però va acceptar aquest tractament tan molest
amb submissió, sense cap queixa. Fins a altes hores de
la nit no li va passar l'efecte".
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EXAMEN DIARI

"Llegíem -tu i jo- la vida heroicament vulgar
d'aquell home de Déu. I el vèiem lluitar, durant mesos i
anys (quina "comptabilitat", la del seu examen particular-) a l'hora d'esmorzar: guanyava avui, l'endemà en
sortia vençut. .. Apuntava: "no he pres mante&a:•.
"he pres mantega".
Tant de bo que tu i jo també visquem la nostra tragt!dia de la mantega" (Camí 205).
També la Montse vivia Ja seva "tragèdia de la mantega". Cada dia amb llibertat d'esperit i fidelitat, va
anar apuntant com acostumava a fer ,per tal que li servís d'ajut, les faltes. les petites contrarietats, la lluita per
aconseguir l'amor de Déu. Del seu examen, valuosíssim
record escrit, llegim com aquesta noia s'acosta a la intimitat amb Déu, exigint-se amb coses petites i concretes.
S'adona que un remei per anar vencent la fragilitat,
la manca de memòria, les poques ganes. i per avivar
l'amor de Déu és la revisió diària, junt amb un ferm propòsit. Cada vespre, fins a la fi de la seva vida, la Montse
es recull uns minuts en la presència de Déu: "Què he
fet avui que hagi pogut agradar a Déu? Què he fet avui
que hagi pogut molestar-li? I després d'això: "Què podia
haver fet millor?". I el propòsit surt com una conseqüència. Sap molt bé que la manera de no refredar-se
en l'amor és anar tirant llenya menuda: actes de fe, d'esperança i de caritat; comunions espirituals, actes de
desgreuge, jaculatòries, actes concrets d'amor en servei
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dels altres. " ... dóna-li tu tant com puguis: el mèrit no
es troba en que sigui molt o que sigui poc, sinó la voluntat amb què ho dónes" "Camí 929). Així aquest foc
que unes vegades espurneja i altres fa una immensa flamarada, ja des de lluny dóna llum i escalfor.
No deixà mai de fer aquest examen diari fins al punt
que dos dies abans de morir diu: "Aquests tres darrers
dies trigo molt a fer l'examen". Es que es trobava molt
malament.
Té uns punts concrets que li serveixen de guia per
a la seva conversa amb el Senyor i per a recordar~e
è'Ell durant el dia: els dilluns, la tebiesa; els dimarts,
el rosari; els dimecres, l'Evangeli; els dijous, la humilitat; els divendres, la filiació divina; els dissabtes, la
mortificació; els diumenges, fe, esperança, amor i confiança.
A cada pas es palpa el desenvolupament constant de
la seva ,.,ida interior i les exigències amb ella mateiica.
les seves notes comencen amb un "em costa de fer l'oració; desordre en les mortificacions"; i vénen després
aquests detalls d'amor que li ocupen tot el dia: a l'hora
de llevar-se, "Domina't cada dia des del primer moment,
llevant-te en punt, a una hora fixa, sense cedir ni un
minut a la mandra" (Camí 191); en el menjar, "el dia
que t'alcis de taula sense haver fet una petita mortificació, has menjat com un pagà" (Camí 681); la curiositat, els ulls. Per què has de mirar, si "el teu món" el
duus dintre teu?" (Camí 184); la puntualitat a taula, a
l'assitència a classe (i una delicadesa més: no utilitzar
l'ascensor de casa seva i pujar a peu les escales). En
aquesta lluita constant no deixa que la tebiesa l'allunyi
de la seva amistat amb Déu.
"Lluita contra aquesta fluixedat que et fa mandrós
i deixat en la teva vida espiritual. Mira que pot él;ser
cl començament de la tebiesa ... " (Camí 325). "He fet
sospirs dient: Senyor! - - escriu la Montse- però tot
seguit he rectificat. Tu m'ajudaràs!!! Avui he lluitat molt
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per tal d'estar contenta i alegre", i al costat un propòsit
subratllat: "poca voluntat i com a conseqüència remordiment, ràbia i rabieta; alegria malgrat tot!, sí".
En anar avançant en l'amor fa amb més finor encara
l'examen: "les mortificacions em costen, però millor".
Més endavant: "avui bastant regular. Una mica de peresa, manca de pau, després ho vaig superar amb alegria". I un altre dia: "molta alegria i una mica de mal
geni"; en la mortificació "encara em manca molt; que
vol dir, esperit de mortificació ... ".
''Em busco a mi mateixa", es llegeix també alguns dies
en les seves notes; "faig l'oració amb gust, potser és
que em busco a mi mateixa; últimament va millor".
En la darrera època de la seva vida la Montserrat viu
tan unida al Senyor que externament no se li nota que
té dolor; només pensa en els altres. Una nit escriu:
"Linc ganes de repòs, em manca donar-me". Una mica
més endavant és tan viu el seu desig de donar-se q.uc
diu: "vaig fer l'oració a base de desitjar-la" i copia
d'algun lloc: "Mare meva, per totes les meves misèries
digues li al Senyor que mai més. Marc meva, per totes
les infidelitats digues-li al Senyor que mai més. Mare
meva, per totes les ximpleses que faig durant el dia,
digues-li al Senyor que mai més. Mare meva, però tu
saps que sí, que més".
Cap al final de la seva vida la lluita es fa més forta,
però la Montserrat ja és ferma i al costat de l'alegria i
acceptació del dolor encara confessa "m'he queixat bastant, però he lluitat. Algun moment de desànim, però
malgrat tot, alegria".
La darrera cosa que cl Senyor li envia i que impressiona quan es llegeix, és el que diu en aquelles frases
que va escriure uns dies abans de morir: "manca de
pau, intranquil.litat, com sola". En aquests moments
repetia constantment: "Cor dolcíssim de Maria, prepareu-nos un camí segur. Cor Sagratíssim de fesús, do35

neu-nos la pau"; "Causa de la nostra alegria, pregueu
per nosaltres".
Per nosaltres que estem llegint la seva vida, ens resulta com un refugi de ·pau; és una vida a l'abast, se Ja
pot imitar. Més aviat diria jo que se senten ganes de
seguir-la. Sense voler-ho ens ensenya a pensar en aquest
amor tan gran que tenia cl Senyor a la Mare de Déu.
Se li notava aquesta preocupació amorosa quan amb insistència, en començar la seva conversa amb Déu, demanava: "llegiu-me de "Camí" alguna cosa sobre l'Amor".
Per a subratllar aquest desig d'amor, puntualitza més,
i una frase de Santa Teresa resta escrita: "encara que
em costi, encara que no pugui, encara que cm mori".
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ULTIMS DIES

Poc a poc la malaltia segueix cl seu curs. Ara passa
les nits sense poder dormir i les cures la fan patir
mol t. Els dolors augmenten fins a fer-se difícilment suportables. A partir del 16 de febrer se li va inflar tant la
cama fins a la cintura, que la pell se li va començar
a obrir per tot arreu, formant-se unes llagues esgarrifoses. Les cures que li feien eren terribles i en lloc de quei xar-se es posava a cantussejar una cançó. Sempre tenia
ana paraula d'afecte per a les que la curaven, que inevitablement li feien mal.
El dolor comportat amb fermesa, l'aprofità sempre
per a encomanar cl Papa i el Fundador de l'Opus Dei.
Sentia gran pena pels malalts i preguntava per ells. Era
un exemple per a tots els qui l'anaven a visitar. Al seu
costat es respirava serenitat i pau. Impressionava de
veure-la vessant joventut i alegria, amb aquells sofriments
tan terribles que sabia dissimular am gràcia, portant la
conversa a temes que interessaven als altres. A molts els
impressionava una humilitat feta senzillesa i la poca imJ>Ortància que donava a les seves accions i a la seva
mateixa malaltia: "qualsevol altra de l'Opus Dei en el
meu lloc i amb els meus anys faria el mateix" -deia la
Montsc. Ja no pot menjar; prendre qualsevol cosa és
per ella un veritable turment. Com que no pot empassarse res, es redueix a xuclar un tros de gel per a refrescar
la boca.
Sovint comentava de si mateixa que era una poruga,
perquè tenia por que arribés cl sofriment. "Però, el que
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estàs fent ara, què és sinó sofrir?" -li va preguntar al·
gú en certa ocasió-. I ella va contestar: "si això no és
res ... !". Mancaven pocs dies per la seva mort.
Un altre dia va cridar al seu pare i li va dir: "Papà.
estàs content?". La mateixa pregunta va anar fent a tots
els altres, afegint a continuació : "som la família més
feliç de Barcelona. Quan jo em mori no vull que nin~ú
estigui trist; hi ha d'haver alegria".
Des del primer moment la Montsc s'enfrcntà amb serenitat a la idea de la mort. Però, no s'ha d'oblidar que
seguia essent una noia d'extraordinària vitalitat que acabava de complir els disset anys. En alguna ocasió va
manifestar que sentia tristesa d'abandonar tot allò; però
de seguida es refeia pensant que el seu sacrifici valia la
pena. També va sentir por de la mort: "un dia em va
dir -escriu una amiga- tinc por de la mort, del traspàs, ja que temo trobar-me sola". La vaig animar, recomanant-li l'escena .de Jesús a Getsemaní. "Quina alegria
trobar-me amb Jesús-home que també a l'hort va tenir
por com jo!", va comentar la Montse. Posava la seva esperança en el cel: "fes-ho tot amb desinterès, per pur
amor, com si no hi hagués premi ni càstig. Però fomenta
dins el cor la gloriosa esperança del cel". (Camí, 668).
Quan gairebé no podia parlar, deia moltes vegades:
"explica'm coses del cel". No dubtà ni un sol moment
que el Senyor se l'emportaria al cel i parlava d'això amb
la més gran naturalitat. Admetia encàrrecs per a acomplir-los allí. Per a consolar els altres deia sovint: "us
asseguro que des del cel us ajudaré molt. No us deixaré
mai". Demostrava tanta impaciència per anar al cel que
ella mateixa rectificava de seguida: "que egoista sóc,
Senyor!. Quan vulgueu, com vulgueu, on vulgueu!" En
sentir-la expressar-se d'aquesta manera, els seus pares
no podien aguantar un sentiment de dolor; ella, que ho
va copsar s'imposà la mortificació de no parlar del seu
desig d'anar al cel davant d'ells.
La Montse es debilitava cada dia més. Però seguia re-
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bcnt la visita de les seves amigues i companyes, amb les
quals es mostrava amable i somrient, interessant-se per
tot, i no desaprofitant mai l'ocasió d'acostar-les al Senyor. "Sortíem sempre reconfortades, sense saber perquè, d'aquella habitació" --deia una amiga seva.
Aquest venciment continu Ja deixava exhaurida : "Veieu
que dèbil que sóc .. .? No sé perquè dieu que sóc forta".
Llavors li anunciaven una nova visita i la Montse, que
ja no podia més, adonant-se que no era allí per a complir la seva voluntat, deia: "Bé, que passi".
El desenllaç s'apropava ràpidament. A primers de
març, una nit van haver de trucar al metge precipitadament perquè Ja Montse tenia el pols tan feble que gairebé
no se li notava. Aquest, en prendre-li Ja pressió, no va
poder dissimular una ganyota de contrarietat advertida
per tots amb dolor. La Montsc va trencar aquell silenci
d'angoixa dient: "Mamà, has vist quin estoig més curiós?" Això va fer somriure a tots.
Ha empitjorat molt. Pensen que ha arribat el moment
per donar-li la Unció dels Malalts. Li van preguntar si
Ja volia rebre. A ella li semblà molt bé rebre-la com més
aviat millor. Un sacerdot, de l'Opus Dei, la hi va administrar. La Montse va anar seguint Ja cerimònia amb
la més gran devoció, sense que s'advertís en ella ni una
ombra de tristesa. De tant en tant dirigia un somriure
a Ja seva mare que estava agenollada als peus del llit.
La vigília de Sant Josep semblava arribada l'hora de
Ja seva mort. La Montse estava contentíssima: "Com em
trobes?", preguntava a la que amb ella estava vetllant.
"Doncs bé", li va contestar. La Montse hauria volgut
que li hagués dit, pitjor. I en preguntar-li aquella: "I tu.
com te trobes?" "Jo, bé, fixa't", va respondre amb cert
desencantement. Quan tocaren les onze en cl rellotge
de l'habitació va preguntar: "quina hora és?, però encara estic aquí?" "A les dotze -explica la que l'acompanyava- li vaig dir: Montse, vols que resem? Vàrem
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resar totes ducs l'Angelus. En aquell moment es trobav.a
més desvetllada i em va dir: "Saps què penso? que ja no
me'n vull preocupar més. Quan Déu vulgui ja se m'emportarà".
Va passar el dia de Sant Josep i el seu estat general
va millorar una mica. El metge va anar a visitar-la i la
Montse va preguntar després: "Què ha dit?, què passa?,
és que no me'n vaig?" "Ha dit que pots anar-te'n en
qualsevol moment", li varen contestar. "T'imagines?
Aviat al cel, aviat al cel! M'hi deixeu anar? -va exclamar amb alegria abraçant a qui li ho havia dit.
Poc a poc es va anar esgotant. Les nits les passava
pitjor i una suor contínua la deixava desfeta. Tenia set
i s'ofegava.
I així fins el 26 de març, aquell Dijous Sant de 1959
en què se'ns en va anar.
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EL SEU RECORD

Però el seu record és encara viu entre nosaltres. Tot
just transcorreguts els tres anys de la seva mort, cl 19
de desembre de 1962, en el palau de l'arquebisbat de
Barcelona i amb la presidència de )'Excm. i Rvdm. senyor arquebisbe, Dr. Gregori Modrego i Casaus, va tenir lloc la constitució del tribunal i la primera sessió del
procés informatiu de la causa de beatificació de la Montserrat Grases. Ara, i mentre durin els diferents processos, la vida de la Montse serà analitzada i estudiada en
tots els seus detalls. L'Esglèsia fa bé les coses i, lenta,
però segura, preguntarà el perquè del seu somriure serè,
i el perquè dels seus petits sacrificis, i com va saber unir,
enllaçar estretament sense confondre-les, realitats humanes -l'esport, el treball, la cançó, la malaltia, l'estudi- amb altres sobrenaturals, com la seva correspondència a la gràcia i el seu tracte i amistat amb Déu.
El seu record viu entre nosaltres, perquè l'haver format part de l'Opus Dei, aquesta associació de la qual
Pau VI va dir que "Ha sortit en aquest temps nostre
com viva realitat de la perenne joventut de l'Esglèsia",
és un estímul per als qui en el món .i. des del món, en
quals~vo_l _noc i c?n~ició_ de_ ~ida procuren . que _la_.s_eva
tmgui, un- alt senat -1 que a1x1 "les coses de cadà dia",
---el seu treball, el· compliment del seu deure familiar i
social- siguin una ofrena al Senyor i un instrument per
a fer els altres més feliços.
Caldrà esperar potser molts anys fins que l'Esglèsia
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digui la seva darrera paraula sobre la vida de la Montse,
però ella va viure amb naturalitat, sense saber-ho, les
veritats que tindrien, poc temps després de la seva mort,
una expressió solemne en els documents conciliars: "Els
laics, . . . son cridats, siguin quins siguin, en qualitat de
membres vius, a contribuir a la creixença de l'Esglèsia
i en la seva contínua santificació amb tota l'energia que
han rebut per benefici del Creador i gràcia del Rcdcmp·
tor'', (Lumen Gentium, núm. 33).
" .. . cis laics, com escau a uns homes consagrats al
Crist i ungits per l'Esperit Sant, són cridats i instruïts
d'una manera admirable perquè es produeixen sempre
en ells els més abundants fruits de l'esperit. Efectivament, totes les seves obres, pregàries i plans apostòlics,
la vida conjugal i de família, el treball quotidià, cl repòs
de l'esperit i del cos, si es realitza en l'Esperit, àdhuc les
molèsties de la vida si se suporten amb paciència, esdevenen sacrificis agradables a Déu per Jcsucrist (l Pe.
2,5)". (Lumen Gentium, núm. 34).

ORACIÓ
per a la devoció privada,
O Déu, que heu concedit a la vO'Stra serventa Montserrat Ja gràcia d'una donació serena i alegre a Ja vostra
divina Voluntat, viscuda amb una admirable senzillesa
enmig del món: feu que jo em santifiqui també en l'acompliment dels meus deures de cada dia: digneu-vos glorifi•
car Ja vostra serventa i concediu.me per la seva intercessió el favor que us demano (demani's). Amén.
Parenostre, avemaria, glòria.
D'acord amb els decret,; del Papa Ul'bi> vm, deçlatem que
e,s pretén prevenir en res el Judici de ¡'Esglèsta. l que aques.
ta Ot'8cl6 no té cap rinallta t de culte públic.

,no

Es prega les persone., que obtinguin gràcies

1}61'

intercessió

de la serventa de Déu Montserrat, que les comuniQum a la
Vloepootu,lacfó de ia causa de beatificació, carrer Mllanesado,
37, Barcekma (17).
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QUADERNS «MUNDO CRISTIANO.

2.
3.

4.
5.
6.

9.

10.
11.
13.
15.
16.
18.

19.
20.
21.
24.
34.

35.
36,

Jesús Urteaga: «Compañerismo , (Sólo para menares de
dieciséis años). 3 pesetas.
Pedra Rodríguez: «Renovación de la lglesia• (Comentaries a la «Ecclesiam Suam•) . 5 pesetas.
Joaquln Esteban Perruca: • Tomas Moro. ( Un santa en
medio del mundo) . 3 pesetas.
Lola de Alba: «Tu hiio• (Los mil y un cuidades del bebé). 3 pesetas.
Javier de Pedra: «Gente corricnte• ( La importancia de
no ser importante). 3 pesetas.
Rafael Gonzalez Sandino y Antonio Del Toro: «Para tu
Biblioteca, (Selección de libres que pueden serie útiles) . 3 pesetas.
Montserrat del Amo: «Valentfn y la espada del Rey,
( Cuento). 3 pesetas.
Mons. Juan Hervas, Obispo de Ciudad Real: «lControl
de natalidad o família numerosa?, (Criterios para estar
al dia) . (2.ª edición) . 5 pesetas.
Rafael Gonzalez Sandino y Antonio Del Toro: ePal'l! tu
biblioteca• (libres para niños) . (2.ª edición). 5 pesetas.
Juan Rosselló: «El tesara de la fe• . 3 pesetas.
Mons. Daniel Llorente, Obispo de Segovia: «Urgente labor catequística• . 3 pesetas.
Vicente Rodríguez Casada: ela reforma social». 5 pesetH.
M.a Rosa· Garrida: eEllas escogen profesión•. 3 paetas.
Lola de Alba: eEI niño, esa incógnita,. 3 pesetas.
Juan Rosselló: e los Sacramentos•. 3 pesetas.
Juan Rosselló: cEI Bautismo• (Nacimiento a la vida espiritual). 5 pesetas.
Mons. Antonio Añoveros, Obispo de Cadiz y Ceuta: eEI
dialogo,. 5 pesetas.
Manuel Fernllndez Areal: ela oraci6n •1 cristiano,.
5 pesetas.
Juan Kinde!lln: cJuventud y dellncuenc!at . ! peaet...

39.
40.
42.
44.
45.
47.
51.
55.

Rafael Gonzalez Sandino y Jaime Fern andez Castella,
«Para tu biblioteoa » ( Selecció n de libros juveni les ».
5 pesetas.
Césiar Al ler: «La v ida de Jesucristo,. 5 pesetas.
José López Navarro: • Matrimonio y paternidad respon sable». 10 pesetas.
M ercedes Eguibar: «M ontserrat Grases• (Una vida sendlla). (2.• edición) . 5 pe,ietas.
José Luis Mota: «lQué sera de m is hijos? » (La orientación profesional). 5 pesetas.
Joaqufn Esteban Perruca: «Santa Catalir,a de Siena, (Un
ejemplo de amor a la lglesia y de unidad de vida).
10 pesetas.
Lolo de Alba: «Juventud sin rodeos, (Encuesta a la juventud española ) . 1O pesetas.
Manuel Fernandez Areal: «El hombre de la calle , . 15
p esetas.

Só.
57.

Mons. José M.• Cirarda, Obispo A uxi liar de Sev il la: «En
el año de la Fe. V i~alización de nuestra Fe». 12 pesetas.
Gerardo Castil lo Ceballos: «Cómo aprender a estud iar».
12 pesetas.

DOCUMENTS DE l 'ESGLESIA
Fruits del Concili
7.
8.
·12.
14.
17.
25.
2ó.
27.

«Constitución dogmatica sob re la IGLESIA» ( 2.• ed ición) .
15 pesetas.
«Decretes sobre ECUMENISMO E IGLESIAS ORIENTALES, . 3 pesetas.
«Constiturión sobre SAGRADA LITURGIA , ( Prólogo de
M ons. Hervas, Obispo de Gudad Real ). 5 pesetas.
clnst rucción para la APLICACIO N DE LA CONSTITUCIO N
DE LITURGIA » (•Prólogo de Mons. Narciso Jubany, Obispo de Gèrona) . ( 2.• edición). 5 pesetas.
cLOS MEDIOS DE COMUN ICACIO N SOCIA L» ( Prólogo
de Manuel Fernandez Areal). 5 pesetas.
cDecreto sobre la FUN CIO N PASTORAL DE LOS O BISPOS». 5 pesetas.
«Decretes sobre la FORMACION SA CERDOTAL Y RENOVACION DE LA V IDA RELIGIOSA» . 5 pesetas.
«Declaraciones sobre la EDUCACION CRISTIA N A DE LA
JUVENTUD Y RELIGIONES NO CRISTIA NAS». 5 pesetas.

28.
29.
30.
31 .
32.
33.

«Decreto sobre APOSTOLADO DE LOS SEGLARES». 5 pesetas.
«Constituci6n clogmatica sobre DIVINA REVELACION».
5 pesetas.
«Declaraciones sabre LIBERTAD RELIGIOSA». 5 peset■i..
«Decreto sobre LOS PRESBITEROS». 5 pesetas.
«Decreto sobre LAS MISIONES» . 15 pesetas.
«Constituci6n pastoral sobre LA IGLESIA EN a MUNDO».
15 pesetas.

Altres Documents

37.

lnstrucci6n del Episcopado Español: «La lglesia y el orden temporal a la luz del Concilio Vaticano 11». ó pesetas.
Aplicaci6n del Concilio: «Normas de Pablo VI para los
Decretos sobre: Obispos, sacerdotes, religiosos y misiones». 5 pesetas.
41. La Penitencia. Constituci6n Apost61ica de Pablo VI y Decreto del Episcopado Español. Nuevas normas sobre el
ayuno y la abstinencia. 1O pesetas.
50. lnstrucci6n sobre el cuito del Misterio Eucarístico».
10 pesetas.
52. «La fe cat61ica en España». Exhortaci6n colectiva del
Episcopado. 10 pesetas.
38.

ENCICLIQUES l AL.LOCUCIONS DEL PAPA PAU VI

1.

Ecclesiam Suam». Primera Encfclica de Pablo VI (4.ª edici6n). 5 pesetas.
3. Pedro Rodrfguez: «Renovaci6n de la lglesia• (Comenta•
rios a la • Ecclesiam Suam). 5 pesetas.
22. «El Papa habla de la Eucaristia». Con la tercera Enclclica: cMysterium Fidei» y otros documentos. (2.ª edici6n).
10 pesetas.
23. «El Papa habla de la Virgen». Con la segunda Enc!clica:
«Mense Maio», la exhortaci6n «Signum Magnum• y
otros documentos. (2." edici6n). 10 pesetas.
41. B Papa habla de la Penitencia. Constituci6n Apost61ica
de Pablo VI y Decreto del Episcopado Español. Nuevas
normas sobre el ayuno y la abstinencia. 5 pesetas.
43. cEI Papa habla de la Paz». Con la cuarta Enc!clica: cChristi Matri• y otros documentos. 10 pesetas.

46.
48.
49.
53.
54.

• El Papa h• bla de l des.arrollo de los pu4'blo1». Quinta
Encíclica: «Populorum progressia•. 10 pesetas.
«El Papa habla de la lglesia». (Aspectos de la catequesis de Pablo VI l. 25 pesetas.
«El Papa habla de la Fe». (El año de la Fe). 20 pesetn
El Papa habla de l s.cerdoclo. Con la sexta Encíclica:
«Sacerdotalis Coelibatus, y a tros documentos. 25 pesetas,
El Papa habia del posconcilio. 1O pesetas.

Fo lle to especia l NUEVO MISAL. (Co n las Antífonas de entra•
da, de l ofortorio, de la comuni6 n y los ca ntos interleccionales d e Jos domingos y fiestas de precepte, y O rdinario de
la Misa). (6.• e dici6n) .
Qua derns M. C. Mo n tserrat Gease s (Una vida senzilla ), per
Me rcedes Eguíbar. 12 pesetas.

MERCEDES EGUIBAR GALARZA. Va estu•
diar el batxillera! en el Col. legi de l'Assumpció
de Madrid; la carrera de magisteri a l'Escola Normal de Madrid; i la d'assistent social a l'Escola
de Formació Social de Madrid .
Ha exercit aquesta professió a Ciiritas i a la
parrúquia de Sant Ignasi de Loiola en el suburbi
de Tetuau de las Victorias, a Madrid.
Durant alguns anys ha estai professora de redacció i estil a les escoles d'ari i de la lJar: Lekunder (Bilbao), Montelar (Madrid) i Llar (Barcelona).
En l'actualitat és inspectora d<Delsa en Catalunya.

