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“Avui ha estat assumpta al cel la Verge i Mare de Déu, imatge i primícia de 
l’Església gloriosa, model d’esperança certa i consol del poble que camina.” 
Són paraules, aquestes, del prefaci de la Missa d’avui i són paraules que 
sintetitzen magníficament el sentit de la gran festivitat que avui celebrem, 
l’Assumpció de Maria en cos i ànima al cel. Celebrem, doncs, el triomf de la 
Verge Maria, la seva resurrecció, la seva Pasqua, el seu trànsit. La festa 
d’avui clou el cicle de les tres grans celebracions litúrgiques de la Verge 
Maria, en les quals se sintetitza el seu paper en la història de la salvació: la 
Immaculada, l’Anunciació, l’Assumpció. Si l’Església, en la seva litúrgia, les 
exalça i les canta és perquè expressen la nostra vocació, la nostra fidelitat i 
el nostre destí. Les esglésies orientals prefereixen parlar de la “dormició” de 
la Verge, per tal d’indicar que la mort de la Mare de Jesús no fou més que un 
curt son, uns instants de repòs, abans d’entrar en la glòria.  

L’Església celebra avui aquesta gran festa demanant-nos que fixem 
contemplativament, una vegada més, el nostre esguard en Maria. Tota la 
litúrgia d’avui és una contemplació, entusiasta i agraïda, de la persona de 
Maria. La contemplem, en primer lloc, en el preciós evangeli de la Visitació: 
Maria, que porta Jesús en les seves entranyes virginals i que comunica la joia 
de la salvació a Elisabet i el fill, Joan, que aquesta porta dintre seu. La festa 
d’avui té, sobretot, el caràcter de l’evangeli de la Visitació. Maria que ve a 
posar-se al nostre servei, a la nostra disposició, perquè sap que la 
necessitem. Maria que ens visita. Que us visita, a vosaltres germans i 
germanes malalts, i que us conforta en la vostra malaltia, en el vostre 
sofriment. Tots som visitats per Maria en la festa de l’Assumpció.  

Contemplem avui també Maria en aquesta gran visió de l’Apocalipsi que ens 
ha ofert la primera lectura. La imatge d’una dona, que té “el sol per vestit, 
la lluna sota els peus”, i que porta al cap “una corona de dotze estrelles”, és 
certament la imatge gloriosa de Maria. Maria, arca de l’aliança, lloc de la 
presència de Déu, temple de l’Esperit Sant. Maria, imatge preciosa de 
l’Església, sagrament de Crist, llum dels pobles, que té “el sol per vestit”, és 
a dir, que camina radiant i lluminosa, revestida de Crist, cap a la glòria 
definitiva. L’Assumpció de Maria en cos i ànima al cel posa de manifest q 
quelcom que sovint oblidem: el nostre ésser és un ésser corporal. El cos és 



 

 

cridat a la resurrecció, no a la destrucció i la mort. El cristianisme no és un 
espiritualisme desencarnat. La salvació de Déu abraça tot el nostre ésser 
personal, cos i ànima, íntegrament. Heus ací per què el cos no pot ser 
manipulat ni tractat com un mer objecte. Heus ací per què la vida de l’ésser 
humà és sagrada. El cos humà també té una vocació per acomplir, una meta 
per assolir. L’esperança en la resurrecció és amb la que avui més 
ensopeguem. N’experimentem com una dificultat. Sant Agustí, als qui hi 
ensopegaven, els deia: “Quina dificultat té que existeixis després d’haver 
existit, quan de fet existeixes després de no haver existit? Crea cap 
dificultat a Déu refer el teu cos, a Ell que ho ha fet quan res no existia?”  

No reconèixer aquesta nostra vocació definitiva és un obstacle a l’obra 
educativa de les joves generacions. Si no hi ha res definitiu no resta altra 
cosa que el propi jo amb els seus gustos, els seus capricis, amb una idea falsa 
de la llibertat entesa com a absència de vincles i de compromisos. En un 
horitzó relativista, no és possible una autentica educació, en primer lloc 
perquè no s’ensenya a llegir la pròpia corporalitat i la de l’altre, la qual 
expressa un misteri gran i sublim. En segon lloc, perquè mata l’esperança i 
ennuega el desig d’assolir plegats la meta a la qual som cridats. No crea 
comunió veritable entre les persones. Podríem parlar avui de la “mort del 
desig”, una mort dramàtica, perquè lliga les nostres existències, les nostres 
vides, només al present, a l’immediatisme de l’ara i aquí mate ix, i fa sentir 
la vida com un pes insuportable. Les nostres exigències de llibertat, 
desvinculades de tota referència transcendent, acaben expressant-se 
àmpliament com a exasperació del desig i, per tant, com a insatisfacció. He 
insistit darrerament en les meves homilies sobre el tema educatiu. Penso que 
és temps d’educar, no simplement d’instruir. Hi ha molta ignorància 
educativa per part dels qui pensen que el problema el resolen els diners o les 
noves tecnologies. El problema és més greu i més profund: quan una societat 
renuncia a educar o no sap com fer-ho és perquè ha perdut el nord. 

L’Assumpció de la Mare de Déu, l’acompliment de la seva vida, assenyala el 
camí i ens mostra la meta. Maria és tota ella desig, el més pur que pugui 
existir: desig de compliment de la voluntat de Déu, desig de servei, desig de 
contagiar els altres la seva joia, desig d’associar-se als sofriments redemptors 
del seu Fill, desig permanent i constant del Cel, mentre camina per la seva 
estimada terra. Sense aquest desig d’acompliment definitiu tot s’apaga. I és 
aleshores que comencen a emergir comportaments que no són dignes de la 
nostra vocació i que són introduïts pel Poder, el que sigui, sobre la base d’un 
degoteig constant que s’introjecta en les consciències. És l’estratègia del 
drac del text de l’Apocalipsi: devorar el fill. El drac representa tot allò que 
en el món impedeix que la humanitat pugui realitzar el projecte de Déu: el 

tancament, l’ídol del diner, l’enveja, l’afany de poder, el mal, i tot allò que 
destrueix la humanitat de la persona: la cultura de la mort, com l’anomenava 
Joan Pau II.  

Tot això revela una crisi de racionalitat, però revela molt en particular una 
crisi de la raó política, la qual cosa equival a una crisi de la política com a 
tal. És gravíssim que una qüestió que no hauria de ser en cap moment 
controvertida ho estigui essent cada dia més: em refereixo al dret a la vida 
per a cada ésser humà, la inviolabilitat de la vida humana en totes les seves 
fases. En nom de la llibertat i de la ciència s’infligeixen ferides cada vegades 
més greus en les consciències i que mortifiquen aquest dret fonamental, 
essencial. L’eutanàsia, per exemple: si estic malament, mateu-me o assistiu-
me en la meva voluntat de posar fi. La droga: injecta’t heroïna o cocaïna i et 
sentiràs transportat. La deshonestedat: si tens problemes, no paguis al fisc; 
roba; fes que el que convingui per obtenir de seguida, al preu que sigui, el 
teu confort i el teu benestar. La moral del camaleó: canvia el teu parer 
segons els vents que bufen, fins a creure’t que ser coherent, o intentar-ho, 
és un signe de rigidesa i d’incapacitat de resoldre els problemes en 
l’immediat. Millor el cinisme. Fills? Per què tenir-los? Millor l’esterilitat 
social: perquè aterra la idea d’haver-se d’ocupar dels infants i del seu futur.  

Germans i germanes, la festa de l’Assumpció apunta cap a dalt, cap a un 
ideal de vida. Educar significa ajudar els nostres fills a descobrir-se en la gran 
vocació que porten dintre. I així els descobrirem també nosaltres mateixos. 
No només no els perdrem, sinó que els retrobarem. No ofeguem la vida dels 
infants i dels joves en un mar d’objectes. Significaria matar el desig i 
l’esperança que porten dintre. Per fer créixer en ells el desig de veritat i de 
bellesa, se’ls ha d’ajudar que no cremin etapes. És decisiu que aprenguin a 
viure sabent que hi ha una meta per la qual val la pena lluitar, esforçar-se, 
estimar i sofrir. Cal que sàpiguen el que significa viure amb esperança. En la 
festa de l’Assumpció, no us adoneu de la bellesa que significa realitzar l’arc 
complet d’una existència que, consumada en aquesta terra, expressa alhora 
una disposició interior envers Déu i els altres, com el sí constant de Maria, 
tant en els moments difícils com en els més fàcils? No us adoneu que 
l’Assumpció és la resposta a aquest desig de totalitat que portem dintre, un 
desig d’alguna impossible per a les nostres forces, però que existeix, i que no 
podem acontentar-nos amb menys, llevat que rebaixem la nostra humanitat?  

Verge Assumpta en cos i ànima al Cel: no abandonis els teus fills. Fes-nos 
sentir l’escalf de l’evangeli de la teva Visitació, de la teva companyia, de la 
teva presència amable i amorosa. Maria, porta del Cel, mirall de la llum 
divina, arca de l’aliança entre Déu i els homes: deixa que les nostres vides, 
en la seva integritat, volin darrere teu. Deixa que pugin rere el teu estel 



 

 

lluminós, transportades per una esperança que el món no té ni pot donar: 
l’esperança de la vida definitiva amb Déu. Ajuda’ns a viure cada dia, amb 
aquesta esperança, malgrat que caminem encara en la penombra, i a 
vegades, enfonsats en una vall de llàgrimes. Exerceix la teva maternitat 
espiritual sobre nosaltres i sobre tota l’Església. Acompanya’ns en les nostres 
necessitats; encén els nostres cors el desig de Déu; ajuda’ns en les 
dificultats, Oh Mare nostre, Oh Mare de l’Església! 
  

Mn. Manel Valls i Serra 
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