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La Immaculada Concepció apareix com una condició indispensable de la Ma-

ternitat divina. Afirmació que trec de l'Escriptura: és el Fiat que m'ho diu.  

Era impossible que Maria hagués pogut dir: «que es faci en mi segons la 

teva paraula», que l'impossible de l'home —que és possible a Déu—, esde-

vingués el possible de l'home, en aquest cas, el possible de Maria, si no hi 

hagués hagut en ella aquesta rectitud, aquesta santedat interior, aquesta no-

resistència, aquesta obertura.  

La Immaculada Concepció apareix també com el terme de totes les prepa-

racions a la vinguda del Messies que Déu ha realitzat en la història de l'Antic 

Testament, santificant els homes i fent-los progressivament, capaços d'acollir 

la seva Paraula, el seu Verb. Cal situar, sempre, Maria en el context d’Israel.  

Però Maria, que és la síntesi d'Israel, és també l'Església portada a terme, 

l'Església-Esposa perfecta de Déu. Maria és l'Església sense taques ni arru-

gues de la qual parla l'Apocalipsi, és l'Església que apareixerà a la fi dels 

temps, quan el Crist retornarà gloriós sobre els núvols. Maria és aquesta por-

ció de la humanitat renovada, santificada, que viu en Déu i de Déu. Es la nova 

criatura, la nova Eva creada segons la justícia, segons la santedat. Maria, que 

és tot això, no podia ser altra cosa que santedat perfecta; no podia no ser Im-

maculada.  

La Immaculada Concepció és un privilegi de Maria, un privilegi donat a Ma-

ria per a la humanitat. És una realitat històrica que s'insereix al cim d'una llar-

ga preparació; i és, en últim terme, allò que dona sentit a totes les gràcies de 

l'Antic Testament. S'insereix en la naixença de l'Església, és ja una plenitud 

portada a terme en el nostre món, i que em dona l'esperança que, progressi-

vament, també jo podré realitzar-la retrobant l'actitud de la Mare de Déu; i que 

vindrà un dia que tot serà realitzat, és a dir: que la humanitat serà retornada a 

la plenitud de la gràcia. Ja no hi haurà més això que en diem: el pecat, pecat 

original o pecat actual; no hi haurà més foscor ni tenebra en l'home, ja que no 

existiran aquests obstacles que sempre estem a punt de posar-hi. Car si, veri-

tablement, un dia aconseguim tots dir SÍ a Déu, totalment, aquest dia serà la fi 

del món, perquè en aquest moment Déu ho serà tot en tots.  


