HOMILIA DE LA MISSA DEL NAIXEMENT
DE LA VERGE MARIA EN LA GALA DE QUERALT.
ANY DEL CENTENARI DE LA CORONACIÓ CANÒNICA
I
Acabem d’entronitzar de nou la venerada imatge de Santa Maria de Queralt
en el seu santuari després de la seva espectacular visita a la ciutat de Berga
i a altres viles de la comarca.
L’any del centenari de la seva coronació canònica ja s’esperava que seria
un esdeveniment especial, però el que ha succeït ha desbordat totes les
expectatives. L’arribada de la imatge a Berga va deixar astorat tothom a
causa d’aquella multitud que la va rebre plena d’alegria i d’emoció. Una
esgarrifança joiosa va recórrer el cos de tots els presents quan les corals, als
seus peus, enmig de la plaça de Sant Pere, va cantar-li l’himne de la seva
coronació. Ni els que havíeu treballat incansablement per implicar totes les
institucions de la ciutat us crèieu el que vèieu.
Els qui heu acompanyat la imatge arreu, heu comprovat amb meravella
l’entusiasme popular i l’emoció piadosa de moltes persones. Els qui heu
seguit la novena dia rere dia us heu adonat que, enmig de la curiositat i
l’alegria, s’ha manifestat la fe sincera i confiada d’un poble que es recorda
de les seves arrels cristianes i que reconeix Maria com la seva principal
intercessora. Els qui poguéreu participar en el solemne ofici de l’aniversari
de la coronació, i en la Patum en honor de la reina de Berga, us adonàreu
de la repercussió nacional d’aquesta festa: una magnífica presència dels
bisbes de les esglésies particulars de Catalunya i del president del nostre
país.
Avui mateix, tots ens hem sorprès de la multitud que hem pujat caminant
per acompanyar la santa imatge en el retorn a Queralt. Es tracta, sens dubte,
d’un signe de l’agraïment i l’estima envers Santa Maria per tots aquests
dies de gràcia durant el seu pas enmig de la nostra ciutat i la nostra vida.
Sí, berguedans! Avui, després de tot el que hem vist i sentit aquests dies,
s’escau dir de la vostra ciutat quelcom semblant al que hem escoltat a la
primera lectura:
Tu Berga, petita per a figurar entre les ciutats importants d’aquest
país.
Els teus orígens són llunyans.
Potser has viscut un temps d’abandó.

Però quan la mare haurà tingut un fill; aleshores la resta dels germans
tornarà.
Es presentarà a fer de pastor.
I viuran en pau.
Ell serà la pau.
Permeteu-me, al fil d’aquesta aplicació senzilla de la profecia de Miquees,
reconèixer qui sou, quina promesa entranya la celebració d’aquest centenari
i quin compromís us demana avui la vostra Mare.
II
Berguedans, qui sou?
Sou fills d’una ciutat que avui no pot pas competir en progrés i magnitud
amb tantes d’altres capitals de comarca, però teniu una història, unes
tradicions i, sobretot, unes arrels cristianes que us omplen d’orgull i fan que
molts girin la mirada cap a vosaltres amb enveja.
Berga ha viscut moments de creixement i de glòria. Fa cent anys era la
capital d’una comarca que bullia amb la industrialització tèxtil i amb
l’explotació minaire. Ha patit maltempsades, crisis i guerres. Els
berguedans teniu identitat i sentit de pertinença. Provoqueu com pocs
aquella sana enveja: “si hagués d’escollir de ser fill d’algun lloc diferent
del que he nascut, em plauria ser fill de Berga”. No deu ser per això que ha
estat escollida la vostra ciutat per congregar tota la Catalunya Central i
bategar en un anhel de llibertat? No deu ser per això que, aquest diumenge,
tot Catalunya i tot el món us mirarà i sereu signe d’un poble que lluita
pacíficament per construir un nou país?
Però, entre tot allò que, tot i ser petita, fa gran la vostra ciutat, el tresor més
gran de Berga és la seva Mare, Maria de Queralt. Allò que fa més especial i
més coneguda arreu la ciutat és aquest bell santuari, balconada de
Catalunya. Més encara, Santa Maria ha donat a Berga el seu tresor: el seu
Fill, Jesús, centre i raó de la Patum, amb motiu i en honor de la presència
real de Jesús enmig nostre, festa que fa més gran, universal i admirada la
vostra ciutat.
Berguedans, qui sou? Sou fills de Maria i patumaires de Jesús Eucaristia.
III
Berguedans, quina promesa entranya la celebració d’aquest centenari?

La profecia continuava lamentant un temps d’abandó. Potser sí que, aquests
darrers decennis, la vostra ciutat, com tantes del nostre país, ha vist
enteranyinades les seves arrels cristianes per un vel ombrívol. Però, quan la
Mare ha baixat a visitar-vos, quan ha vingut a recordar-vos qui sou i d’on
veniu, vosaltres, alegres i en gran multitud, heu tret la pols a les vostres
arrels cristianes.
Potser aquests darrers anys, com un jove encuriosit que volta i s’enamora
de mil i una propostes, heu oblidat d’on veniu i allò que us transmeteren els
qui varen coronar Santa Maria de Queralt. Aquests dies, però, no heu vist i
viscut un simple aplec de masses entorn d’un fet extraordinari. En els
rostres i en la suma de voluntats i esforços s’endevina un anhel, un desig
d’acollir en la pròpia vida una presència, una ajuda, una guia, un consol.
Aquesta visita inaugura i impulsa un temps en el qual “la resta de germans
tornarà”. Ja aquests dies han passat coses extraordinàries en el cor de molts
que havien oblidat la fe en la qual van néixer i créixer. Però, a més, la Mare
de Déu vol fer tornar la resta de germans.
Berguedans, quina promesa entranya la celebració d’aquest centenari? El
retorn a la fe de tants berguedans que en els darrers anys han perdut la fe.
IV
Berguedans! Quin compromís us demana avui la vostra Mare?
Aquesta festa, aquest esclat d’alegria, aquesta explosió de sentiments no
s’acaba avui. Això que hem vist i sentit és un temps de gràcia, és un primer
anunci, és un impuls gegantí al treball que la vostra parròquia fa d’uns anys
ençà.
Aquestes festes us han recordat que fa 100 anys vàreu escollir Santa Maria
de Queralt per reina. Més encara, que Berga se sent pàtria del seu Fill, ella
n’és reina, i els seus devots, ambaixadors.
Jesús no ve a imposar un regne nacional catòlic, com alguns es pensen.
Jesús ve a portar un regne de pau. Qui l’acull, qui, confiant que la Mare no
li darà res dolent, al contrari, acull Jesús en la seva vida experimenta la pau
i esdevé constructor de pau.

“Pau, pau i més pau” llegim cada vegada que pugem a Queralt. Sí, la Mare
de Déu ens promet que la fe en el seu fill porta la pau interior, la pau
exterior i la pau social.
Jesús pacifica el nostre cor, sacia la set de sentit i respon les preguntes més
pregones del nostre cor. Jesús, a tants que viuen buits, desorientats, a tants
que cerquen amb delit i frisança quelcom que els faci viure, els és repòs,
plenitud i guiatge per viure una vida pacificada.
Jesús pacifica les nostres relacions interpersonals. Ens ensenya a estimar i a
viure de tal manera que siguem capaços de crear al nostre voltant un oasi
de pau. En un temps en què a casa, a la família, a la feina, vivim un clima
electritzat, crispat i asfixiant, Jesús ens fa instruments de pau, de
reconciliació, d’acceptació de l’altre, d’amor sincer, restauradors dels
familiars, companys i amics.
Jesús porta la pau social. Ell i el seu Evangeli proclamen la justícia i la pau.
Revelen que l’afany de diner i de poder infecten les relacions socials i
causen les injustícies, els conflictes, les guerres i els crims. Jesús convida a
una vida humil i gratuïta, a un esperit de servei que elimini pacíficament les
diferències injustes que tensen la nostra societat.
Berga necessita pau, pau i més pau! Nosaltres sabem qui la porta. Ens ho
ha recordat la nostra Mare, ens ho ha fet viure aquests dies amb la seva
presència. I, a més, ens demana a cau d’orella si avui tots nosaltres ens
comprometem a recollir el seu testimoni i a esdevenir continuadors de
l’obra de gràcia que ella ha inaugurat aquests dies.
Berguedans, quin compromís us demana avui la vostra Mare? Que sigueu
portadors del regne de pau personal, interpersonal i social del seu fill Jesús.
V
Verge dels cims, Regina de la Serra,
Mare de Déu, Estel del Berguedà,
pregueu al cel pels homes de la terra,
vetlleu tot temps pel poble català.
Santuari de Queralt, 8 de setembre de 2016

