
16 de juliol – Mare de Déu del Carme 

MONESTIR DE SANT PERE DE LES PUEL·LES 

MARIA I LA HUMANITAT 

 per mossèn PERE RIBOT 
 

Maria, la plena de gràcia i de caritat, es donà tota del tot a la persona i a 

l’obra del seu Fill, forma part del misteri de la Redempció. I amb el mateix 

amor que es dona en servei al Fill, es vessa, a la vegada, en bé de la 

humanitat. Més que no estancar-se i aïllar-se en l'amor, el desplega com 

una cascada de llum i el difon en l'Església a través del temps í de l'es-

pai. Abstreta en la contemplació interior del misteri de Déu, no li és obs-

tacle difondre la riquesa d'aquest amor contemplatiu envers el proïsme. 

Hom ho percep, d'avançada, en el passatge evangèlic quan, després 

de.la Bona Nova, se n'anà de pressa a la Muntanya, a la regió de Judà, 

entrà a casa de Zacaries i saludà Elisabet. Va en ajut de la seva cosina. 

El primer acte de caritat, diríem, de la Verge envers el proïsme. Déu es 

dona a Maria com a Fill, i Ella es dona al Fill com a serventa, servidora, 

esclava. I servidora, a la vegada, del proïsme. Amor de caritat a Déu, a 

tothom.  

Una vegada nat Jesús esdevé quelcom semblant: Maria, contemplati-

va del seu Fill, el presenta a l'adoració dels pastors. Caritat de la Verge 

envers els homes: donar-los Jesús bon punt l'ha donat a llum. I el pre-

senta a l'adoració dels Mags. I l’ofereix, alhora, en immolació per a rescat 

de la humanitat. Ve com l'anell al dit el concepte admirable d'en Maragall: 

basta una noia amb la veu viva per redimir la humanitat.  

Hi ha un punt finíssim de caritat de la Verge quan, perdut l'Infant i re-

trobat al temple, amaga el seu dolor darrere del de Josep: «El teu pare i 

jo et buscàvem amb ànsia». Dona la dreta al dolor del seu espòs. I quina 

mostra d'humilitat i de respecte amorós envers Josep! «Et cercàvem an-

goixats». I no cal dir la part delicadíssima de Maria a les bodes de Canà: 

estima el detall, resol el destret a través de la confiança en el seu Fill: 

«Feu tot el que ell us digui».  

Tot rau en això: quan és pregon i perfecte l’amor envers Déu es fa, a 

la vegada, universal. «Qui estima Déu, ha d'estimar també el seu ger-

mà». La voluntat salvadora del Fill era, ultra això, la de la seva Mare.  


