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La Serventa de Déu Montserrat Grases

Durant un mes de maig, algunes de les ami-
gues de la Montse van decidir fer un romiatge 
a la Mare de Déu de la Cisa, caminant des 
de la localitat barcelonina de Premià de Dalt. 
Tenien previst resar una part del rosari de camí 
al santuari, que està relativament proper. Per 
arribar-hi calia caminar una estona entre pins, 
sempre amb el mar Mediterrani al fons.

La Rosa1 explica així l’episodi: “Jo hi aniria 
amb cotxe. Quan arribéssim al costat de la 
Mare de Déu, resaríem una part més del 
rosari, i la tercera de tornada. I la Lia, una 
altra de les participants, li va dir a la Montse: 
‘tu és millor que no hi vagis caminant, perquè 
els metges han dit que no et convé moure la 
cama. Vés-hi amb la Rosa’.

Uf... Segur que allò no li va agradar gens! 

Li va respondre a la Lia 
que no es preocupés, 
que ella hi podia anar 
caminant...

- No, no, Montse -li 
digué la Lia-, tu vés amb 
cotxe amb la Rosa.
- Dona, vine, em faràs 

companyia, li vaig dir jo.
- Però, si jo puc anar a 

peu com tothom, si no 
estic lesionada...!

En aquest precís mo-
ment es va adonar que 
això em podia haver fe-
rit... I llavors, sense dub-
tar un segon, va pujar al 
cotxe i em va dir:
- Perdona, Rosa. He dit 

una ximpleria, perquè... 
fixa’t-hi: el més important 

no és estar lesionada per fora, sinó estar le-
sionada per dins: tenir poca caritat i dir coses 
que molesten els altres.

Jo em vaig quedar molt sorpresa, i li vaig 
dir: ‘Noia, si no m’ha molestat’. (I era veritat, 
allò no m’havia importat gens. Jo comprenia 
molt bé que ella hi volgués anar caminant: a 
mi també m’hauria agradat molt anar a peu ...) 
Però quin disgust va tenir per haver dit allò!

I des d’aquell moment va estar tenint detalls 
d’afecte amb mi.

Jo sé que això no són grans coses, tot el 
que recordo d’ella durant aquest temps són 
coses petites, d’aquest tipus. Això era el que 
m’admirava de la Montse: el seu amor a Déu 
en aquestes coses petites. És cert que de ve-
gades -matisa la Rosa- era massa espontània, 
massa impulsiva: al principi deia, per pura 
manca de duplicitat de cap mena, tot el que li 
passava pel cap. Però li ho van anar fent veure 
i es va anar corregint a poc a poc”.

Es publica amb aprovació eclesiàstica

Demanar perdó i rectificar

Al Montseny, al costat de l’ermita de sant Bernat

Text procedent de José Miguel Cejas, Montse Grases. La 
alegría de la entrega, ed. Rialp, 3a ed. Madrid 1995.
1 Rosa Pantaleoni patia des de la infància poliomielitis i 
caminava amb crosses.



Agraïm les almoines dels que desitgen 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 núm. 0182-4017-57-0018820005 al BBVA, agència urbana 
del carrer Diego de León 16, 28006 Madrid, o per altres mitjans.

Quan era jove (ara tinc 67 anys), resava cada dia 
després del rosari una estampa a la Montsita perquè 
em trobés promès. Bé, doncs em fa vergonya dir-
ho. Ja han passat 40 anys des que em vaig casar. I 
no he pogut ser més feliç. La Montse és per a mi la 
santa dels amors (a ella encomano els dels meus 
fills i alguns coneguts) i dels tumors, perquè ella en 
va patir un de tan dolorós.

L’estimo molt i li demano que em perdoni per haver 
trigat tant a escriure el que, n’estic segura, ella em va 
aconseguir. Entre amors i tumors li reso al dia unes 
6 novenes, i per ara tot va molt bé. Espero que aviat 
la vegem canonitzada.

Gràcies.
M.T.D.

Fa aproximadament un any, la meva germana va 
començar a tenir uns dolors abdominals que van tri-
gar un cert temps a remetre. Va acudir al metge i van 
començar a efectuar-li algunes proves mèdiques per 
intentar descobrir la causa dels dolors. Al principi no 
es va detectar res d’anormal, però a mesura que es 
van realitzar més anàlisis i proves, es va veure que 
havia augmentat la mida de la melsa i es va plantejar 
la possibilitat que tingués algun tumor maligne a la 
sang o en algun òrgan intern (fetge, ronyons).

Va acudir a diversos especialistes i van 
continuar fent-li anàlisis i proves. Des que 
van començar els dolors i va anar al metge 
per primer cop, vaig començar a encomanar 
la curació a Montserrat Grases, a través del rés diari 
de l’oració de l’estampa per a la devoció privada.

Recentment, després d’efectuar les últimes anàli-
sis i proves mèdiques, els metges li han confirmat 
que no té cap tumor i que es troba en bon estat de 
salut.

Penso que aquesta resolució tan satisfactòria ha 
estat gràcies a la intercessió de la Montse.

N. L. A., Pamplona

Vaig acudir a la intercessió de la Montse perquè 
ajudés una neboda i el seu espòs a aconseguir fei-
na. Viuen a casa de la meva germana i l’ajuda que 
reben per atur s’estava esgotant. A més, desitjaven 
tornar a la seva terra i necessitaven aconseguir 
diners. Van fer diverses gestions i no aconseguien 
res, fins que vaig insistir a la Montse i per fi els dos 
van aconseguir treball i els va molt bé. (...). Ara ella 
ja fa uns mesos que està embarassada i estan ben 
contents. Immediatament vaig agrair a la Montse 
aquests favors.

M.C.

Oficina per a les Causes dels Sants. Prelatura de l’Opus Dei a Espanya
Diego de León 14 · 28006 Madrid · Correu electrònic: ocs@opusdei.es · www.opusdei.es

Favors

Montse a internet
Algunes persones que van conèixer la Montse quan era jove, o mitjançant la 

lectura de les seves biografies, convençudes de l’interès actual del testimoni de 
la seva vida cristiana, han creat la pàgina www.montsegrases.org.

La web es pot consultar en català, castellà, francès i anglès.

Notícies de la Causa
La Congregació per a les Causes dels Sants, està estudiant la Positio sobre la 

vida i virtuts de la Serventa de Déu.

M. Eguíbar, Montserrat Grases: Una vida sencilla, Ed. Palabra “Folletos 
Mundo Cristiano”, nº 44, 12a edició. Madrid 1994.
J. M. Cejas, Montse Grases. La alegría de la entrega, Ed. Rialp, Madrid 
1993.
J. M. Cejas, Montse Grases. Biografía breve, Ed. Rialp, Madrid 1994.
J. L. M. Picanyol i P. Saumell, Montse. El secret d’un somriure, Ed. 
Casals, Barcelona 1998.
Vídeo: Montse Grases (1941-1957). Una vida sencilla. Comandes a Beta 
Films S.A. c/ Pío Felipe, 12. 28038-MADRID.
F. Capucci, Sono così felice. Montse Grases, una ragazza vers gli altari, 
Ed Ares, Milà 2012.

PublicacionsORACIÓ
Oh Déu, que concedíreu a la 

vostra serventa Montserrat, la 
gràcia d’una entrega serena i ale-
gre a la vostra Divina Voluntat, 
viscuda enmig del món amb una 
senzillesa admirable: feu que jo 
sàpiga oferir-vos amb amor tota 
la meva activitat de cada dia, i 
convertir-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 Papa Urbà 

VIII, declarem que no es pretén prevenir de 
cap manera el judici de l’Autoritat eclesiàsti-
ca, i que aquesta pregària no té cap finalitat 
de culte públic.

Es prega els qui obtinguin gràcies per 
la intercessió de Montserrat Grases que 
les comuniquin a l’Oficina per a les Causes 
dels Sants de la Prelatura de l’Opus Dei a 
Espanya.
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