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Tinc 55 anys. Vaig néixer a Munic i visc entre Medjugorje (Bòsnia i Hercegovina) i Escòcia.
Sóc casada. A part dels meus fills, fa deu anys que alimento nens amb la fundació Mary’s
Meals. Jo vull pau al món, viure com una gran família humana. Sóc catòlica

“L’aire era viu”
Una bona idea

Q

uè significa ser una Habsburg?
Hi ha gent que sense coneixe’t t’odia: “Aristòcrata?,
diuen. Rica i estúpida”. D’altres t’admiren. Hi ha molts
prejudicis. Jo no tinc res a
veure amb el que van fer o van deixar de fer
els meus avantpassats, però els porto a les
espatlles.
Pesen?
Abans de trobar-me amb la Mare de Déu de
Medjugorje molt, després gens.
Expliqui’m la trobada.
Medjugorje és un poblet situat a Bòsnia i
Hercegovina, un lloc de peregrinació on ja
hi han anat més de 20 milions de persones
d’arreu del món. N’hi ha moltes que viuen
transformacions i miracles.
S’hi apareix la Verge Maria.
Sí, des del 24 de juny del 1981. Jo hi vaig ser
de pelegrinatge als 25 anys, en el tercer aniversari. Caminàvem cap a la capella de la Mare de Déu per un camí de cabres. Em vaig asseure a descansar i de sobte una presència viva, bona, clara i sense judicis em va envoltar.
…
Vaig veure el món a través dels seus ulls i
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vaig sentir una pau increïble, una plenitud
desconeguda. Llavors em va fer una pregunta: “Com pots dir que ets cristiana?”. I vaig
comprendre que jo anava a missa, em confessava, era el meu moment amb Déu, però
després la meva vida continuava, aquella
trobada no canviava res.
L’entenc.
Llavors vaig saber que ser cristiana era una
cosa que no coneixia. I em va fer una altra
pregunta: “Qui és aquest Déu en qui dius
que creus?”. En aquell moment vaig sentir
com cada àtom de tot el que m’envoltava era
ple de la seva presència: Les plantes, les pedres... l’aire era viu. És tan difícil d’explicar.
Hi va haver una tercera pregunta?
Sí: “Aquest Déu, existeix veritablement?”.
Vaig veure a la llunyania l’església sense sostre, tot el cel era daurat, molt bonic, i va penetrar per aquesta gran obertura.
Impressionant.
Em vaig quedar allà asseguda, com una
roca, sense paraules. Tot el que coneixia havia canviat, era com si jo fos una persona
nova. Per fortuna va aparèixer un sacerdot:
“Pare –li vaig dir–, em pot ajudar a pujar el
turó?”. “Segueix-me”, em va respondre. Jo
era molt independent i me’n sentia orgullo-

És neboda de l’arxiduc
Otto de Habsburg, fill
gran de l’últim emperador Carles I d’Àustria
i IV d’Hongria, però per
damunt de tot Milona és
una devota de la Mare
de Déu de Medjugorje
(Bòsnia i Hercegovina),
a qui consagra la seva
vida amb el projecte
Mary’s Meals, un moviment internacional que
alimenta escolars a les
comunitats on la pobresa i la fam impedeixen
que els infants tinguin
una educació i s’hi posa
remei amb 15 euros per
nen a l’any. Mary’s
Meals acaba d’inaugurar
seu a Espanya. Amb els
diners que es recapten
es compra menjar local
que les mares preparen
a cada escola. “Amb gana, un nen no pot desenvolupar-se en la vida. El
cervell no funciona”.
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sa, però en aquell moment depenia totalment d’aquell desconegut.
Per què, què li passava?
El contacte amb el món havia canviat i no
sabia ni posar un peu darrere de l’altre. No
recordo res, simplement jo posava el peu on
havia estat la seva sandàlia negra.
Van arribar al cim.
Sí, i no sabia què fer amb mi mateixa. Li
vaig demanar al pare que em confessés, i
van sorgir 25 anys de llàgrimes: se m’havia
obert el cor. Em sentia com una exiliada
que finalment ha tornat a casa, perquè tota
la vida havia sentit la nostàlgia de ser estimada, acceptada i sentir-me segura.
I es va quedar a viure i a ajudar en
aquesta petita parròquia.
Sí, a acollir i guiar els milers de pelegrins
que hi van cada dia, i a traduir-los els missatges que la Verge Maria dóna als vidents. Ja
fa treinta anys que hi sóc.
Va viure una guerra molt cruel.
Una vegada era a l’església, sentia caure les
bombes a Mostar. Va venir la Mare de Déu,
com cada dia durant la guerra, amb la seva
llum i pau. Ella era allà oferint amor, però
els homes escollien l’odi, les ideologies.
Però vostè va tenir una revelació.
A Medjugorje he conegut moltes persones
que han canviat la seva vida, però la caiguda
d’un arbre fa molt més soroll que la selva
que creix. Durant la guerra vaig veure persones convertir-se en herois, i d’altres convertir-se en monstres, és la nostra elecció.
Creu que tenim aquest poder?
Cal decidir fer una cosa petita però bona cada dia, això crea una gran diferència al món.
Jo ho he descobert, aprenc cada dia.
Quan va descobrir Mary’s Meals?
La Mare de Déu de Medjugorje dóna un missatge el 24 de cada mes. El 24 de juny de fa
deu anys va dir que calia portar pau, amor i
menjar als necessitats. I vaig conèixer Magnus MacFarlane-Barrow i el seu projecte.
Com va néixer?
En Magnus és un pescador escocès que va decidir ajudar en la guerra de Iugoslàvia portant un camió amb medecines i menjar. Quan
va tornar a casa, la va trobar una altra vegada
plena de menjar que la gent havia donat. Així
es va passar la guerra, anant i venint.
Un intermediari de la bondat aliena.
Acabada la guerra una dona pilot li va demanar que l’acompanyés a Malawi, volia presentar-li una família. El va portar a casa
d’una dona que agonitzava envoltada de sis
fills. En Magnus li va preguntar al gran, de
14 anys: “Quin és el teu somni?”.
I què li va respondre?
“Menjar i anar a l’escola”. El 70% dels alumnes no hi anaven a causa de la gana. En Magnus va decidir comprar menjar local i convidar les mares que el cuinessin a l’escola.
Amb aquest sistema tenim 820.000 nens
que mengen cada dia a 14 països.
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* Oferta no acumulable válida para los 8 colores de cuero indicados (Batick Cream/Black/Burgundy/Brown y Paloma Sand/Chocolate/Black/Light Grey), aplicable a todos los modelos de sillones, sofás y pufs de la gama Stressless® y Ekornes® Collection desde el 01 de abril hasta el 15 de mayo de 2014. Infórmese en su distribuidor
Stressless® más cercano para conocer el plazo de entrega de su pedido. Materiales visibles de nuestros sillones, sofás y pufs de cuero Batick y Paloma: cuero de vaqueta, curtido al cromo, ﬂor corregida, pigmentado. Carpintería de haya laminada, pegada y tintada en negro, barniz de base acuosa.

