
Montse Grases morí als 18 anys,
després d’una dolorosa malaltia.
Fragments de les anotacions d’Emília Vila
–directora de Llar1– dels últims dies de Montse.

15-III-1959. En veure’m arribar digué Lia,
oi que aniré al Cel? Saps el que passa?
que no faig res. Els patiments petits no
contaven per a ella, calia enumerar-los: les
cures que gairebé no podia aguantar; la
set que tenia i no podia beure; les hores
d’insomni; els dies al llit sense desespe-
rar-se, etc. 
16-III-1959. Una nit vam fer una novena a
Isidoro2. En arribar al demani’s, el seu pare
digué: per la curació de la Montse.
M’agafà la mà i em va dir: oi que no dema-
naràs això? Què vols que demani? Lia
que me’n vagi aviat al Cel. I va seguir
comentant: dius que sí, però males
llengües em diuen el contrari3.
17-III-1959. Saps que ara penso en el
taüt, oi que sóc ximpleta? Vaig procurar
treure-li tota sensació molesta. Li vaig par-
lar que l’ànima valia més que el cos, que
no es preocupés del cos perquè ja el trac-
taríem molt bé, perquè l’estimàvem molt.
La seva mare i jo estàvem amb la Montse,

quan gairebé cridant digué:
Però, Senyor, quan? Mare
meva t’estimo molt. Després
comentà: sóc ximple, però si
no li dic així de fort em sem-
bla que no li dic.
18-III-1959. Estava molt
ensopida, però em va donar
una abraçada forta. Desprès
vas estar molt temps sense
dir res. De tant en tant dèiem
jaculatòries. Quan es va refer
una mica, parlàrem del Pare4,
que oferís totes les coses
d’aquell dia per les seves
intencions com a regal. De

cop aplaudí i digué: Demà és Sant Josep,
“olé”, “olé”, i jo me n’aniré al Cel.
26-III-1959. Em va donar la mà i va inten-
tar dir jaculatòries. Mirava cap a la Mare
de Déu i li enviava petons. Va agafar el
crucifix, intentava besar-lo, però no podia
tancar els llavis. Vam dir moltes vegades
Jesús, Josep i Maria. A les 12 vam recitar
l’Àngelus amb la seva mare. Jo molt a
prop de la seva orella.
Vam trucar a les que vam poder de Llar i
vam resar el Rosari totes plegades. Al poc
temps va començar a canviar la seva res-
piració, va donar tres glopades i, sense
cap estridència, expirà. El seu pare, la
seva mare i jo vam començar a dir-li jacu-
latòries, però ja no ens sentia. Va morir
donant una mà a la seva mare i l’altra a mi.
Era cap a l’una del 26 de març, Dijous
Sant.

VULL ANAR AL CEL !
La Serventa de Déu Montserrat Grases
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1 Centre de l’Opus Dei on anava Montse.

2 Isidoro Zorzano, fidel de l’Opus Dei, mort el 1943.
La seva causa de beatificació està oberta.

3 Es refereix a les temptacions que l’assaltaven en
aquells dies.

4 Sant Josepmaria Escrivà de Balaguer.
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Fa uns mesos em va trucar la meva germana per dir-me
que la seva filla anava per mals camins. Mantenia una
relació que no li convenia. Un dia marxà de casa, però
com que era menor d’edat, va haver de tornar. Ha can-
viat diverses vegades d’escola i té tots els cursos
començats, però sense acabar. Li vaig escriure una
carta, però em va dir la meva germana que l’havia
llençat a la brossa: no escoltava consells de ningú.
Fa temps que l’encomanava a Montse, però aquesta
situació em va portar a redoblar la meva petició. Insistia
a Montse que deixés el noi i s’encaminés bé. Unes set-
manes després vaig tornar a parlar amb la meva ger-
mana i m’explicà amb gran alegria que la meva neboda
deixaria el xicot. Sol·licità treball on és el seu germà gran
i la van acceptar. A més, el torn de treball li permetia
seguir estudiant.
Li he agraït a Montse aquest favor, perquè, sincerament,
em semblava impossible que canviés.

M.C.

La meva filla ha tingut depressions i sempre ha estat
molt trista, i quan era molt jove no volia sortir de casa.
Això em preocupava molt, i demanava i demanava al
Senyor veure-la somriure.
Un diumenge vaig anar a Missa com de costum, i a l’en-
trada hi havia un fullet amb la foto d’una jove, amb un
dolç somriure. En aquell moment em vaig recordar de la
meva filla, i en llegir-lo i resar l’oració, només vaig dem-
anar-li que la meva filla somrigués com ella. Tots els dies
reso l’oració i li demano el mateix.
Ara, gràcies al Senyor i a la Mare de Déu per la interces-
sió de Montserrat Grases, la meva filla no només som-
riu, sinó que surt i està alegre malgrat la seva malaltia.
Faig aquest relat per a la beatificació de Montserrat
Grases, ja que va ser ella qui va intercedir davant el
Senyor i la Mare de Déu per aquell somriure que desitja-
va per a la meva filla.

M.

Es publica amb aprovació eclesiàstica

ORACIÓ
Oh Déu, que concedíreu a la
vostra serventa Montserrat, la
gràcia d’una entrega serena i ale-
gre a la vostra Voluntat Divina,
viscuda enmig del món amb una
senzillesa admirable: feu que jo
sàpiga oferir-vos amb amor tota la
meva activitat de cada dia, i con-
vertir-la en un servei cristià als
altres; digneu-vos glorificar la
vostra serventa i concediu-me, per
la seva intercessió, el favor que us
demano... (demani’s). Així sia.

Parenostre, Avemaria, Glòria.

D’acord amb els decrets del Sant Pare
Urbà VIII, declarem que no es pretén pre-
venir de cap manera el judici de l’Autoritat
eclesiàstica, i que aquesta pregària no té
cap finalitat de culte públic.
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• Vídeo: Montse Grases (1941-1959). Una vida sencilla.
Comandes a Beta Films S.A. C/ Pío Felipe, 12. 28038-
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Notícies de la Causa

Continua la Positio a la
Congregació per a les Causes
dels Sants, per al seu estudi.

Hem de seguir encomanant a la
intercessió de Montse l’obtenció
de favors que, pel seu caràcter
extraordinari, puguin ser consi-
derats per l’Església com a mira-
cles.

Agraïm les almoines que ens envien per a col·laborar en les despeses de l’Oficina per a les Causes dels Sants de la Prelatura
de l’Opus Dei, que ens arriben per gir postal; per transferència al c/c número 0182-4017-57-0018820005 al BBVA, agència
urbana del carrer Diego de León, 16, 28006 Madrid; o per altres mitjans.
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