
ASSUMPCIÓ DE LA MARE DE DÉU

Ja en els segles VI i VII es celebrava aquesta festa amb el nom de “Dormició de Maria” o del
“Trànsit”.  Existeixen  encara  avui  en  alguns  temples  unes  imatges  que  expressen  aquest
darrer moment de la Maria. Maria s’ha adormit en el Senyor; Maria ha fet el trànsit de mort
a Vida.

Hi  ha  hagut,  doncs,  des  de  els  inicis  del  cristianisme  la
creença que Maria, un cop que el seu cos va expirar, viu en
“plenitud en Déu”. Avui, si us hi fixeu, sobretot en funerals,
aquesta expressió “plenitud en Déu” es diu molt. Fent veure
així que l’ésser humà no resta en la mort, sinó en la Vida en
Déu.

Més tard, molt ja al nostre record, va ser Pius XII que va proclamar Maria com a  “Assumpta
en Cos i Ànima al cel” (1950). “En cos i ànima”, és a dir com a persona. En temps del Papa
Pius XII encara s’ensenyava una teologia que diferenciava cos i ànima, com dues parts de la
persona.  Encara  avui,  en  persones  grans  hereves  d’aquesta  formació,  fan  servir  els  dos
termes. I així es creu que quan algú mor és l’ànima que es salva, i no pas el cos, ja que aquest
al ser palpable a nivell de sentits externs, creiem que simplement es desfà i es podreix.

L’Assumpció  de  Maria  és  la  millor  resposta  als  pessimistes  que  tot  ho  veuen negre;  que
aquesta vida és una vall de llàgrimes.

És també una resposta a l’home materialista, que sols veu al seu costat factors econòmics o
sensuals; hi ha en el nostre món alguna cosa superior, que transcendeix les nostres forces i
ens crida més enllà de les realitats visibles.

La festa d’avui ens ofereix la creença certa que el destí de l’home no és la mort, sinó la vida, i
testimonia que és tota la persona humana (cos i esperit), la que està destinada a la vida total,
subratllant també la dignitat i el futur de la nostra corporeïtat.

Si  entenem bé aquesta festa (hi  cal  encara molta catequesis),  entendrem que ningú,  cap
govern, cap delinqüent, cap assassí, té el poder sobre el cos del germà. El cos humà, des de
l’engendrament fins a la mort, està cridat a la Vida i és cadascú qui ha de ser responsable de
la vida del cos. Un cos que ha estat fet per a servir, no per servir-se; per donar i no per a
imposar; per créixer en dignitat i no usurpar-li els seus drets més elementals.

El cos no és un objecte i que en faig el que vull. No som amos del cos, som administradors. El
cos és el mitjà que tenim per a esdevenir persones, desenvolupar-nos com a persones i un dia,
com diu el prefaci dels difunts, ser transformat en la plena realitat en Déu. Si el gra de blat
es transforma en nova espiga, per què el cos no pot ser transformat en una plenitud que
només Déu coneix?

Maria cregué en la humanitat pròpia, en la de Jesús i en la dels altres. Aquesta fe la portà a
ser “Assumpta al cel”.


