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Vaig néixer el 1935; per tant,

era sis anys més gran que la

Montse. La meva família estiueja-
va a Seva. Els Grases (,..) també
hi anaven. Abundaven les fa-
mílies amb forEa fills i els pares

eren en general bons cristians.
Assistir cada dia a Missa era nor-
mal entre el jovent de la colónia.
L església del poble n'era el punt
de trobada (...), perqué en acabar
la Missa ens quedávem a la porta
fent els plans de la jornada; i era
molt freqüent que a la tarda,
abans de fer el passeig, anéssim
a fer la visita al Santíssim. Tot

aixó ho féiem d'una manera molt
natural i espontánia. I el clima que resprravem

no era de beateria,
Féiem una vida senzilla a Seva. La colla

organilzava coses elementals peró divertides i

no necessitávem res més. Per exemple,
torneigs de tennis de taula o de fer truites ¡

coses d'aquest tipus. Alguna vegada anávem

al cinema; d'altres, ens convidaven a sopar al

jardí per celebrar algun aniversari.
Potser el més destacat eren les excursions

i les festes dels pobles propers. Hi anávem tota
la colla (...). Ho passávem molt bé. La Montse
estava integrada en aquesta colla; com l'Enric,

el seu germá.

De l'últim estiueig de la Montse a Seva, el

del 1958, recordo la seva participació en una

obra de teatre, El seu capteniment va ser el de

sempre. Jo no sabia llavors res de la seva
malaltia; potser vaig observar que no estava
tan bé com abans. Recordo que em va semblar
que tenia, més recolliment i devoció en els

actes religiosos.
Em vaig assabentar de la malaltia uns

mesos després. Un dia vaig anar a veure-la a

casa seva amb uns quants del grup estiuenc

de Seva, Seria uns dos mesos abans de la

seva mort. La Montse ja estava aleshores forga
malament i nosaltres sabíem que s'havia de

morir i que ens deixava per sempre. No sé els

altres, peró de mi sí que puc dir que la mort de
gent de la meva edat m'afectava molt. (...) Per

tot aixó, effi va impressionar veure la

tranquil.litat i la serenitat de la Montse en aque-
lla estona de tertúlia. Semblava que els que

havíem de marxar d'aquest món érem nos-

altres i no ella: estava tan tranquil.la... Peró no

com qui accepta el seu final com una cosa irre-

meiable, i viu per forga el seu paper amb cert
dramatisme, En aquella habitació no hi havia

cap drama. La Montse era la mateixa de sem-
pre, tan natural com ho havia estat a Seva en

qualsevol aplec de la colla. Va estar amb nos-

altres somrient i alegre. Parlava més que nos-

altres i ens demanava que li expliquéssim
coses.

1 Fragments del Testimoni d'Andreu Framis Bach,
amic de la Montse.
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Amb tan sols 19 hores de vida, la meva filla va sofrir con-
vulsions neonatals que van obligar a ingressar-la a I'UVI. El

diagnóstic donava com a segura una lesió cerebral, l'abast
de la qual es coneixeria quan li poguessin fer una ressonán-
cia magnética.
Va estar en coma induit 12 dies. En aquell temps jo, que
mai no he estat gaire creient, vaig visitar totes les esglésies
properes a I'hospital. A la capella d'aquest, vaig trobar fu-
llets sobre la vida de Montse. Li vaig encomanar la meva
filla i li vaig demanar que intercedís per la seva salvació.
Quan li van fer la ressonáncia, el doctor ens va comunicar,
molt sorprés, que no hi havia cap lesió cerebral, i que si
créiem en els miracles, aquest n'era un.
D'aleshores enqá, sento que tinc un deute de gratitud amb
Montse, peró a mesura que ha passat el temps tinc més
clar que va ser un miracle. Aixó va ocórrer fa dos anys, i

potser llavors no vaig ser tan conscient de I'estat de grave-
tat de la meva filla; ara que he conegut altres nens que
també van sofrir convulsions, i he visitat molts metges que
se sorprenen de I'estat de la meva filla, m'adono més que
vaig ser molt afortunada, que tots ho vam ser, i sobretot la
meva filla.
Per aixó volia contribuir a la causa de Montserrat Grases, i

agrairli de tot cor el favor concedit.
R,M"B.S.

Montse va arribar a mi a través de la meva filla petita, a qui
les amigues van donar I'estampa. Quan la vaig veure, em
va cridar I'atenció el seu rostre, I'alegria i la mirada. En
veure que es deia com jo, vaig llegir-ne la vida i em va
impressionar molt. Com que em trobava en un moment
económic molt dolent, li vaig resar demanant-li que m'a-
judés. Es va solucionar el problema i des d'aleshores ocupa
un lloc molt important en la meva vida. Li reso diáriament i

la porto sempre al cor. Sápiguen que ella m'ajuda cada dia,
i tingui o no alguna cosa per dem anar, li resaré sempre.

M.L.R.
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Notícies de la Gausa

Agrarm les almoines que ens envieu per col.laborar en les despeses de I'Oficina per a les Causes dels Sants de la Prelatura
de I'Opus Dei, que ens arriben per gir postal; per transferéncia af c/c número 0182-4017-57-0018820005 del BBVA, agéncia
urbana del carrer Diego de León, 16, 28006 Madrid; o per altres mitjans.

Continua la Positio a la Congre-
gac¡ó per a les Causes dels
Sants, per al seu estudi.

Continuem encomanant a la
intercessió de Montse I'obtenció
de favors gue, pel seu carácter
extraordinari, puguin ser cons¡-
derats per I'Esg lésia com a
miraculosos.


