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Maria Pallarès Sans

El Viatge a Lourdes, un viatge interior
Fa poc hem estat a Lourdes en un viatge ben organitzat i tranquil. La ruta des d’Arbeca
(Les Garrigues) és una línia recta i seguida; tan sols una parada i s’hi arriba bé.
Lourdes és un indret de dolor i de silenci, però ple d’energia. La Gruta transmet
quelcom potent. Situada en Massebielle (Roca vella) des d’abans de les aparicions de
la Mare de Déu ja era un indret molt visitat per curanderes que cercaven herbes
amargues, entre altres coses. No tenia bona fama entre la gent de Lourdes i es conten
moltes històries explicades pels pastors que anaven a buscar llenya al bosquet de
Saillet. La Gruta era un lloc menyspreat per la gent. Bernardette la visitava per buscar
llenya i portar a pasturar les ovelles al riu Gave situat davant. La Gruta, fosca i
ennegrida, va ser l’indret triat per la Verge per deixar-se veure a Bernardette.
La Verge, la Dama, com l’anomenava Bernardette en el seu gascó, el dialecte occità
que parlaven la gent d’aquell llogaret, va voler significar-se allí. Per què, ens podem
preguntar? La Gruta simbolitza el cor de l’home i la Verge, la Dama, ens porta la
mirada envers el nostre cor, el més interior de l’ésser humà.
Totes les multilingües manifestacions comunitàries de pregària i, de manera especial,
les processons, tenen un significat: caminar per la vida amb els altres germans.
Caminar junts en un silenci respectuós per no destorbar el procés espiritual interior de
cadascú dels congregats. Un caminar que, en el cas dels malalts, tan presents, es fa
més dolorós i sovint gairebé impossible sense l’ajut del voluntariat organitzat i pacient.
Malalts físics uns; altres, de malalties de l’ànima, però tots convocats a seguir el rastre
de la Llum que a Lourdes ho impregna tot.
Cal anar a Lourdes amb l’ànim de deixar-se atrapar per la Presència. La Presència
maternal i amorosa de la Dama. Replegar-se interiorment i gaudir de l’energia d’aquest
indret que acull i enforteix i que fa ressonar per dins les paraules de Bernardette: “Il
faut aimer sans mesure”.
Lourdes pot esdevenir, si així ho procurem, una fita lluminosa i positiva en el nostre
viatge interior.
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