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La festa de la Visitació a Arenys de Mar
El mes de maig és el que l’Església
Catòlica dedica a Maria. En aquesta tradició hi han tingut molt a
veure les festes del Roser, el «roser de maig», com es diu popularment. Però, si exceptuem aquest
festa, només en tenim dues dedicades a la Mare de Déu: la Mare
de Déu de Fàtima (13 maig) i la
Visitació (31 maig). Cal dir, a més,
que antigament, aquesta última
festa, abans de la reforma del Calendari Litúrgic l’any 1969, se celebrava el 2 de juliol. L’actual és
una data més lògica, ja que cau
justament entre l’Anunciació (25
març) i el naixement de sant Joan
Baptista (24 juny).
Les arrels d’aquesta festivitat mariana cal buscar-les a l’evangeli de
Lluc (1, 39-56), on es llegeix que
després que l’àngel anunciés a
Maria que seria la mare de Jesús,
aquesta va anar a veure la seva
cosina Elisabet. Volia comunicar-li
aquella bona nova, rebre el seu
consell i ajudar-la, ja que es trobava embarassada del qui seria
Joan Baptista. És un bell text en
el qual trobem un fragment de
l’Ave Maria i la pregària del Magnificat, que recita Maria mateixa.
La festa de la Visitació va començar a celebrar-se al segle V a les
Esglésies orientals.
Sant Bonaventura l’any 1263 la
va introduir a l’orde de Frares
Menors (franciscans) i posteriorment, el 1389, el papa Bonifaci
IX la va estendre a tota l’Església.
Un gran devot d’aquesta advocació fou sant Francesc de Sales,
que batejà amb el nom de «la Visitació» la congregació de religioses fundada per ell.
El convent dels frares caputxins
d’Arenys de Mar tenen aquesta
advocació per patrona, i el pro-

per 31 d’aquest mes ho celebraran amb un ofici solemne.
A dalt del presbiteri, en una fornícula, es poden veure dues imatges: a l’esquerra la d’Elisabet i,
al seu costat, la de Maria, que
l’abraça i sembla parlar-li. És obra
de l’escultor Francesc Juventeny.
Precisament el «viatge» de Maria
va donar peu a la creació de la
simpàtica advocació de la «Mare
de Déu del Bon Viatge». A la cripta hi ha una escultura de terracota d’aquesta advocació, antiga titular del temple (1618-1835). Un

detall: el Nen aguanta un vaixell.
I és que ha estat molt estimada
pels arenyencs que han tingut
com a ofici el mar.
La casa d’Elisabet era situada, segons la tradició, a Ein Kàrem, a
uns 150 quilòmetres de Natzaret.
La Mare de Déu del Bon Viatge
és present també a la nostra Diòcesi a l’ermita de Sant Elm, a Sant
Feliu de Guíxols, on convoquen
cada any un participat aplec el 12
d’octubre.
ÀNGEL RODRÍGUEZ VILAGRAN

