Monserrat, Spain
Sóng Việt Đàm Giang
Thành phố Madrid là thành phố nổi tiếng nhất của Spain, nhưng ngoài Madrid cũng còn có nhiều
thành phố đáng chú ý, và một trong những thành phố được du khách thăm viếng nhiều nhất sau
Madrid phải là Barcelona. Cách Barcelona cỡ vài chục dặm là Montserrat.
Trong khi Barcelona có những cái đáng yêu riêng với những công trình của Antoini Gaudi hay
nhà thờ Gothic, cùng con phố La Rambla nổi tiếng, thì Montserrat lại có những đặc điểm mà du
khách không thể không đến thăm được. Montserrat có Tu viện, có Bảo Tàng Viện tôn giáo, có
Thánh đường với tượng Đức Mẹ Đen

Địa danh Montserrat là một rặng núi có nhiều đỉnh nằm cách thành phố Barcelona, trong
Catalonia, Spain cỡ 30 miles. Những đỉnh chính là Sant Jeroni (1236m), Montgrós (1120m).
Montsrerrat đuợc biết đến như là nơi có tu viện Benidictine, có nhà thờ Santa Maria de
Montserrat, và có trường dạy hát ca đoàn thánh đường.
Montserrat có nghĩa là núi có “răng cưa” ở Catalan. Núi có dạng rất đặc biệt với nhiều
loại đá thành lập khác nhau rõ rệt nhìn thấy ngay từ phía xa. Núi gồm có nhiều dạng đá màu
hồng kết hợp tụ lại. Tu viện Benedictine có thể đến được qua lối đi xe cab (Aeri de Montserrat
Cable car) hay toa xe kéo Monserrat Rack Railway tại chân núi sau khi đã đến Montserrat bằng
xe lửa hay taxi. Trạm xe lửa đi Montserrat tọa lạc tại nhà ga Barcelona ở cạnh công trường
Espanya.
Công trường Espanya rất dễ tìm vì là điểm tròn quy tụ một số con đuờng nổi tiếng của
Barcelona như Gran Via de les Corts Catalanes, Avinguda dell Pallel, Carrer de la Creu Coberta,
và Carrer de Taragona. Đây cũng là nơi có vòng đấu bò cũ rất lớn xây bằng gạch đỏ mà hiện nay
được biến thành trung tâm với các cửa hành mua bán nhiều loại.
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Khi xe điện đến Montserrat, thì phải có vé đi cáp hay toa xe điện kép lên Tu viện trên núi.
Trên Tu viện có nhà thờ kiến trúc Gothic xen lẫn với dạng thời Phục hưng và Catalan cổ
truyền. Nhà thờ đã bị hư hại nặngtrong cuộc chiến Napoleon (1808-1814), và sau chiến tranh đã
đuợc sửa chữa và tu trình lại. Trước mặt nhà thờ là một sân rộng gọi là The Atrium. Có 5 cung ở
mặt trước nhà thờ. Bức tường phía bên phải nhà thờ miêu tả những thánh vật, phía bên trái kể
tóm tắt lịch sử Thánh đường Montserrat.

Hình bên trái: sàn gạch đá đen trắng của sân trước nhà thờ được kiến trúc dựa theo kiến trúc của
Michelangelo ở Rome. Ở giữa sàn có ghi chữ Latin nói về lễ rửa tôi.
Hình bên phải:trong nhà thờ với đoàn thánh ca Escolia đang trình diễn; chính giữa và trên cao là
tượng Đức Mẹ Đen.
Chính điện nhà thờ dài 58 mét, phần vòm chính điện cao 23 mét.Vòng chung quanh bên trong
nhà thờ là nhiều điện thờ khác nhau.

Ngay phía bên phải của nhà thờ là hành lang hướng dẫn đi vào thăm Đức Mẹ Đen nằm sau chính
điện thờ chính của thánh đuờng.
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Đức Mẹ Montserrat (Monereta).

Từ phòng có tượng Monereta trên cao nhìn xuống

Đức Mẹ Montserrat (Catalan gọi là Mare de Déu de Montserrat or Moreneta) là tượng
Đức mẹ Đồng trinh Mary và chúa sơ sinh đặt tại Tu viện Santa Maria de Montserrat trên núi
Montserrat. Tượng cũng đuợc gọi là La Moreneta (Tượng có màu da đậm nhỏ bé). Hàng ngày
vào lúc 13:00, nhà thờ có đoàn thánh ca Escolania de Montserrat trình diễn trong chính điện. Bài
thánh ca về Đức Mẹ của Montserrat gọi là Vilorai, bắt đầu bằng những chữ : “Rosa d’abril,
Morena de la serra...” (April rose, dusky lady of the mountain chain...) vì thế mà tượng Đức mẹ
này đôi khi còn đuợc gọi là Rosa d’abril.
Đoàn Thánh ca Escolia được đào luyện từ trường dạy thánh nhạc Escolia de Montserrat,
một trường âm nhạc lâu đời nhất của Âu châu, với những trẻ em trai bắt đầu hát cho tu viện
Benedictine này từ thế kỷ 13, và càng ngày càng có tiếng cho đến tận ngày nay. Hiện tại, Thánh
ca đoàn Escolia gồm trên 50 em trai tuổi từ 9 đến 14 từ các thành phố khác nhau của Catalonia
đổ về học nhạc, chơi nhạc và trình diễn thánh ca. Lớn lên các trẻ em này rời Escolania và theo
đuổi ngành nhạc ở đâu đó.
Tượng Đức Mẹ Đen. Điêu khắc màu đen nổi tiếng này đặt ở phía sau của nhà thờ chính,
trên phía cao của altar. Ngồi trong nhà thờ có thể thấy rõ tượng qua khung cửa mở phía sau altar.
Và khi thăm tượng Đức MẹĐen thì có thể nhìn xuống chính điện qua khung cửa mở.
Muốn thăm viếng, khách phải sắp hàng bên cửa phía bên phải của nhà thờ, phải đi qua
một số điện thờ, phải leo một số bậc thang dẫn đến tượng. Tượng đặt trong một khung kính,
nhưng tay phải cầm một quả cầu (tượng trưng cho vũ trụ thế giới) thì mở ngỏ. Theo tập truyền
thì những người có đạo sẽ hôn tay hay chạm vào tay Đức mẹ trong khi tay kia thì mở đón Chúa.
Theo tài liệu thì trọn Montserrat được xây dựng để thờ Black Madonna trong Thánh
đường. Người Spain tin rằng Black Madonna bằng gỗ đã được khắc tạc tại Jerusalem vào thời kỳ
đầu tiên của tôn giáo này. Năm 1844 Đức Giáo Hoàng Leo XIII đã tuyên bố Black Modonna là
thánh ngự trị Catalonia. Tại Monserrat có nguyên một Bảo tàng viện dành những tài liệu riêng về
nghệ thuật và lịch sử Đức Mẹ Đen. Đức Mẹ Đen hiện diện ở rất nhiều nơi trên thế giới. Màu đen
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của tượng được cho rằng đó là màu tự nhiên biến hóa theo thời gian mà không phải là từ gỗ đen
hay đuợc làm cho sậm màu.
Khi bước vào lối dẫn lên chính điện thờ Black Madonna, chúng ta phải đi qua nhiều
phòng thờ nhỏ. Phòng thờ đầu tiên là vinh danh St Peter, phòng thứ hai là St Ignatius of Loyola,
phòng ba là St Martin, và phòng bốn là St Joseph Calasantius.
Cầu thang lên tượng Black Madonna và trang trí phòng thờ là công trình của Kiến Trúc
Sư Francesc Folguera và họa sĩ Josep Obiots thực hiện vào năm 1944.
Cửa mạ bạc bước vào phòng Đức Mẹ Đen do Josep Obiols, Rafel Solanic and Manuel
Capdevila thực hiện. Tượng Đức Mẹ ngồi trên ngai làm bằng gạch mosaics. Hai bên là 9 cây đèn
bằng bạc đai diện cho dioceses của Catalunya và Montserrat. Phía bên trên đầu Đức mẹ là Thiên
thần do điêu khắc Marti Llaurado làm.
Cửa ra khỏi phòng thờ dẫn đến điện Hình ảnh của Đức Mẹ. Nơi đây không khí rất trang
nghiêm, đèn thắp sang nghi ngút, và có bán đèn cầy để giáo dân thắp cầu nguyện.
Sóng Việt Đàm Giang
Kỷ niệm một chuyến thăm Barcelona và Montserrat
Bộ hình của tác giả bài viết.
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