Com que l’edició d’aquest llibre és particular, sota cap
concepte no es pot posar a la venda
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Aquest relat sobre la Mare de Déu i l’autenticitat d’uns
fets esdevinguts fa molt de temps, ha estat escrit amb el
màxim rigor històric possible, basant-se en la informació
solvent que ens ha arribat del passat. I quan això no ha
pogut ser, s’hi ha afegit una certa dosi d’imaginació i de
lògica. Però, ja se sap que ni la lògica ni la imaginació no
són infal·libles, ni de bon tros.
La pobresa de les nostres paraules ha fet que, sens
dubte, moltes vegades ens hàgim quedat a mig camí d’allò
que volíem expressar. Per a la resta del trajecte, hem
deixat una porta oberta perquè el lector faci un exercici
de relexió, tot intentant de traslladar-se al temps, al lloc
i a les circumstàncies d’allò que es descriu, malgrat que
aquesta aproximació inevitablement es redueixi a la bona
voluntat d’un desig.
Amb tota la devoció a la santedat de la Verge Maria,
hem tractat de desmitiicar-la per apropar-nos a la seva
humanitat, a la seva senzillesa, a la seva discreció. Crida
l’atenció que entre els quatre Evangelis canònics del Nou
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Testament, tan sols es faci esment de sis ocasions en les
quals «parla»: Lc 1,34; 1,38; 1,46-55; 2,48; Jn 2,3 i 2,5.
Amb el risc de cometre un greu error, però tractant
en tot moment de ser sincers, en acabar aquest llibre
–no voldríem escandalitzar ningú– ens poden neguitejar
tot un seguit de dubtes: com s’esdevingué veritablement
l’Anunciació?; què va passar en realitat a Betlem?; és cert
que Jesús es va perdre al Temple de Jerusalem?; les noces
de Canà van succeir on i tal com se’ns narra?; la Verge
Maria va estar realment al peu de la creu?; on va morir la
Verge i on va ser elevada al cel?
No es poden respondre honradament aquestes preguntes
amb un grau acceptable de certesa. Evidentment, el Nou
Testament ens pot ajudar, si tenim en compte el seu
llenguatge simbòlic i no ens confon el seu estil literari.
Potser sí que al llarg de la història s’ha atribuït a la Verge un
estereotip de puresa femenina exageradament espiritual.
Però com en tants altres aspectes de la vida quotidiana,
s’ha passat d’un extrem a l’altre i sembla que d’un temps
ençà la Verge únicament hagi estat una dona, mare de
família nombrosa, que va tenir la desgràcia de viure el
drama de perdre el ill primogènit en circumstàncies
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tràgiques, com si fos incompatible ser dona i santa alhora.
Per part nostra, l’única pretensió que ens ha guiat ha estat
apropar-nos humilment a les vivències de la Verge Maria
per tal d’entendre una mica més el naixement, la vida, la
mort i la resurrecció de Jesús de Natzaret, el Salvador del
món i ill seu, sent conscients que ella «només» fou la
seva mare. La Mare de Déu.
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ANUNCIACIÓ

Plànol de Natzaret en temps de Jesús
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Sembla adequat que en començar a escriure sobre
la Verge Maria, tractem d’establir on se suposa que es
localitza l’indret del seu naixement. Però precisament
aquest és un punt més aviat fosc, atès que ni la Bíblia
no en fa cap esment ni els historiadors s’han posat mai
d’acord en situar-lo. Fonamentalment s’han proposat
tres llocs diferents: Betlem, Jerusalem i Natzaret. Els
defensors de Betlem es basen principalment per a airmarho en el fet que Maria va anar juntament amb Josep a
Betlem, quan aquest s’hi va desplaçar des de Natzaret
per tal d’empadronar-se, en compliment de l’edicte de
l’emperador romà Cèsar August, i que Maria, malgrat
estar embarassada, el va acompanyar perquè ella també
era originària d’aquell poblet de la Judea. Tanmateix,
aquest argument és molt poc creïble, encara que l’hagin
defensat alguns personatges com ara sant Ciril o sant Joan
Crisòstom.
Altres hipòtesis atribueixen a Jerusalem el lloc més
probable, i arriben a concretar ins i tot que va ser al
barri de Betesda, situat al nord, a prop del Temple i de
l’antiga piscina anomenada probàtica, que era on els
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pares de Maria –Joaquim i Anna– se suposa que residien.
Però aquesta airmació tampoc no es pot considerar
versemblant perquè, aleshores, aquest lloc era fora
muralla i pràcticament deshabitat.
Finalment, i encara que no en tenim una certesa
absoluta, hom dedueix que si l’Anunciació s’esdevingué
a Natzaret, això vol dir que la Verge no solament hi vivia
sinó que també hi va néixer.
Davant del fet que, ara per ara –i probablement mai– no
se sabrà del cert la localització del naixement de Maria,
en aquest capítol només tractarem del lloc on realment
sembla que s’aparegué l’àngel Gabriel, és a dir, Natzaret.
Natzaret és una ciutat de Palestina, al nord de l’Estat
d’Israel, escalonada a la falda del turó Nebi Sain, a uns
350 metres d’altitud i situada a prop del llac de Genesaret
–conegut també amb els noms de llac de Tiberíades i mar
de Galilea–, la qual viu un gran creixement demogràic
(18.000 habitants el 1973 i més de 62.000 a començaments
del segle XXI). La seva estructura viària, avui, consta
d’una avinguda principal i incomptables carrers i carrerons
al seu voltant, amb un trànsit sorollós i caòtic arreu i el
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típic mercat àrab al barri més antic, immers tot plegat en
una cridòria a estones insuportable.
Encara que de religió majoritàriament musulmana,
al lloc d’una antiga església bastida per Constantí I el
Gran, els franciscans, el 1964, van construir la basílica de
l’Anunciació que existeix actualment i que se suposa que
està situada damunt de la casa on visqué Maria. En el seu
interior hi ha una mena de claustre, en les parets del qual
s’hi poden veure una sèrie de mosaics amb representació
de les diverses imatges de la Verge Maria, d’acord amb
l’advocació com se la venera arreu del món cristià (com a
català, fa il·lusió trobar-hi la Mare de Déu de Montserrat
i, dessota, un fragment escrit del Virolai).
Al segle I, en temps de Jesús, Natzaret era un poble molt
petit, a uns cent quilòmetres al nord de Jerusalem, d’uns
dos-cents metres de llarg per cent cinquanta d’ample i no
gaire més de cinc-cents habitants. Probablement devia estar
situat molt a prop del lloc on l’any 1700 els franciscans
van construir una església de petites dimensions, la qual
fou substituïda per l’actual, del 1964, tal com dèiem en el
paràgraf anterior, consagrada pel papa Pau VI i que és el
santuari cristià més gran de tot l’Orient Mitjà.
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Hem de deduir que els jueus més aviat menystenien
Natzaret, si creiem l’evangelista Joan (1, 45-46): Hem
trobat aquell de qui van escriure Moisès, en els llibres
de la Llei, i també els profetes: és Jesús, ill de Josep, de
Natzaret. Natanael li replicà: De Natzaret en pot sortir
res de bo?
Com a resultat de les excavacions arqueològiques dutes
a terme recentment, s’han pogut localitzar unes quaranta
coves, les quals, pel que sembla, es feien servir com a
habitatge i, alhora, com a refugi per al bestiar. És força
versemblant que alguna d’aquestes cases-cova fos la llar
de Maria i dels seus pares –Joaquim i Anna– i una altra la
de Josep. Precisament damunt de la que s’ha considerat
com a possible casa de Maria, és on s’ha construït l’actual
església de l’Anunciació ja esmentada, en la cripta de la
qual es pot contemplar l’anomenada Gruta Santa. I, a poca
distància, hom creu que hi havia el taller de Josep, sobre
el qual trobem l’església de Sant Josep.
Per altra banda, més al nord hi ha l’església ortodoxa
grega –igualment coneguda com de l’Anunciació–,
ediicada posteriorment a la que construïren els croats,
de la qual es conserven encara algunes restes. En el seu
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interior, al fons, hi ha unes escales que condueixen a una
gruta on es pot visitar una font natural, la qual, segons
airma la tradició ortodoxa, és la mateixa on Maria anava
habitualment a buscar aigua i que, un dia, bo i anant-hi,
va ser quan se li va aparèixer l’àngel Gabriel i va rebre
l’anunci de la seva futura maternitat.
El nivell educatiu de la dona a la Palestina del segle I
tal com s’entén avui dia, i sobretot en l’ambient rural, era
pràcticament nul –pensem que l’accés a la sinagoga, que
era el lloc on els barons rebien instrucció, el tenien molt
restringit–. Tot i això, i d’acord amb les obres escrites en
grec que es conserven de l’historiador jueu Flavi Josep (s.
I dC), se’ns mostra que les noies jueves, i especialment les
galilees, ja des de molt joves, exercien un paper cabdal en
aquella societat, perquè no solament eren responsables de
tenir cura dels germans més petits i d’atendre els familiars
ancians, sinó també d’ajudar els homes en les feines del
camp, anar al mercat a comprar i vendre els productes de
la collita, així com netejar l’habitatge, cuinar, cosir, teixir
i, sense cap mena de dubte, anar a buscar aigua a la font,
per la qual cosa és perfectament possible que Maria hi
anés sovint.
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Observem, per tant, que existeixen dues versions
diferents respecte al lloc on es va esdevenir l’Anunciació
i que, consegüentment, almenys una d’elles no pot ser
certa. També es podria posar en dubte si Maria rebé
l’Anunciació per mitjà de l’àngel Gabriel o per un altre
àngel. Així, doncs, ens podem preguntar: l’Anunciació a
Maria va tenir lloc a casa seva o mentre anava a buscar
aigua a la font? Mitjançant l’àngel Gabriel o un altre
esperit celestial, i quin va ser el diàleg? I encara una
darrera pregunta: tenen alguna importància detalls com
ara on, quan o com s’esdevingué l’Anunciació?
Personalment, prefereixo creure que Maria, fos on fos,
quan fos i com fos, va rebre la revelació divina que li
anunciava un fet extraordinari –engendrar i donar a llum
el Messies esperat, Salvador del món–, la transcendència
del qual i la manera com s’esdevindria, ella no podia
copsar en aquells moments i que, en canvi, obrí amb
total llibertat i obediència el seu cor a Déu. La resposta
de Maria, segons Lc 1,38: Sóc l’esclava del Senyor: que
es compleixin en mi les teves paraules, és impressionant
per la seva coniança en Déu, per la seva innocència
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commovedora i per la seva pregona santedat. Tant de bo
el seu «sí» fos el nostre model de vida i sempre ens hi
sabéssim emmirallar.
Tanmateix, Maria havia de conèixer perfectament les
repercussions del seu consentiment: l’enorme disgust
dels seus pares i la resta de la família; la ira de Josep,
un home humil i honrat –segons algunes versions, cosí
seu–, fuster d’oici i descendent de la casa de David, amb
el qual estava compromesa per acord matrimonial i que
la repudiaria immediatament, tal com estava legislat; la
decepció, la incredulitat general i l’escàndol davant de tot
el poble, així com el càstig al qual s’exposava per aplicació
de la Llei de Moisès, que jutjava amb extrema severitat
la inidelitat en el matrimoni o la deslleialtat al seu previ
compromís, tal com ens mostra el Deuteronomi 22,23-24
en un llenguatge arcaic però absolutament descriptiu: Si
un home troba en una ciutat una noia verge unida per
acord matrimonial amb un altre i jeu amb ella, traieu-los
tots dos fora de la ciutat i apedregueu-los ins que morin.
I, malgrat tot, Maria es va posar en mans de Déu.
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Potser seria bo subratllar el signiicat que tenia
exactament per als jueus del segle I haver acceptat
recíprocament l’acord matrimonial, que signiicava ja
un lligam jurídic i era tan vinculant com el matrimoni
en si mateix, com demostra el fet que per a ser anul·lat,
calia una sentència de divorci. A tall purament anecdòtic,
es pot fer constar que les noies jueves es casaven entre
tretze i quinze anys com a màxim, i que la cerimònia del
compromís es duia a terme, si fa no fa, un any abans.
Normalment, el pare del nuvi –o el familiar més proper
si això no era possible–, d’acord amb el seu ill, era el
responsable d’escollir la núvia, tenint en compte la seva
família i llinatge. En acabat, pare i ill anaven a casa de
la núvia, amb el progenitor de la qual es negociava «el
preu» simbòlic de la illa –o migdanot, tal com es deia
en hebreu– i que el nuvi abonava a la família d’ella, que,
al seu torn, aportava una dot –ketubah– al casament. Tot
seguit tenia lloc la cerimònia anomenada quidushín (que
en hebreu signiica «consagració») a la qual assistien
com a testimonis les amistats i veïns dels participants. Els
nuvis seien en una taula, l’un davant de l’altre. El pare del
nuvi omplia una copa de vi que passava al seu ill. Aquest,
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al seu torn, l’oferia a la núvia, que la podia rebutjar, i
aleshores el tracte no es duia a terme. Tot i això, hi ha
versions que qualiiquen la cerimònia del nuviatge com
una decisió unilateral per part de l’home. En qualsevol
cas, si la futura núvia acceptava la copa i en bevia un glop,
la tornava al nuvi, el qual feia el mateix i, aleshores, el
compromís quedava segellat i la parella, a partir d’aquell
moment, tenia pràcticament les mateixes obligacions que
el matrimoni consumat, llevat de viure en comú ins que
no arribés el dia del casament pròpiament dit (nissuín o
«elevació»). La llei jueva establia que la inidelitat de la
futura esposa –semblantment amb l’adulteri de la casada–
era castigada amb la pena de mort per lapidació, o sigui,
a cops de pedra. Heus aquí, doncs, el valor afegit del
consentiment lliure de Maria al Senyor.
Quan l’àngel anuncià a Maria la seva futura maternitat,
també li va fer saber la d’Elisabet, malgrat tenir una edat
avançada, per la qual cosa Maria, ja embarassada, decidí
anar-la a visitar. Elisabet, esposa de Zacaries i cosina
de Maria, vivia en un poble relativament important de
la província de Judà, a prop de Jerusalem, anomenat
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Ain Karim. En aquell temps, els desplaçaments, per
raons de seguretat, es feien aproitant les caravanes que
organitzaven els mercaders. En aquest cas, la ruta més
natural havia de ser la que passava a la vora del llac de
Genesaret i, des d’allà, cap al sud ins a Jerusalem. La
Verge segurament s’hi devia afegir quan la comitiva
passava a tocar de Canà, un petit poble a prop de Natzaret,
del qual parlarem més endavant.
L’Evangeli de Lluc (1,41-56) ens relata la trobada de
Maria amb Elisabet d’una manera excelsa en l’anomenat
Magniicat: Tan bon punt Elisabet va sentir la salutació
de Maria, l’infant va saltar dins les seves entranyes, i
Elisabet quedà plena de l’Esperit Sant. Llavors cridà
amb totes les forces: «Ets beneïda entre totes les dones i
és beneit el fruit de les teves entranyes! Qui sóc jo perquè
la mare del meu Senyor em vingui a visitar? Tan bon punt
he sentit la teva salutació, l’infant ha saltat de joia dins
les meves entranyes. Feliç tu que has cregut: allò que el
Senyor t’ha anunciat es complirà!».
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Maria digué:
«La meva ànima magniica el Senyor,
el meu esperit celebra Déu que em salva,
perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa.
Des d’ara totes les generacions em diran benaurada,
perquè el Totpoderós obra en mi meravelles:
el seu nom és sant,
i l’amor que té als qui creuen en ell s’estén de generació
en generació.
Les obres del seu braç són potents:
dispersa els homes de cor altiu,
derroca els poderosos del soli i exalta els humils.
Omple de béns els pobres,
i els rics se’n tornen sense res.
Ha protegit Israel, el seu servent,
com ho havia promès als nostres pares;
s’ha recordat del seu amor a Abraham i a la seva
descendència per sempre».
Maria es va quedar uns tres mesos amb ella, i després
se’n tornà a casa seva.
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NAIXEMENT

Mapa de les possibles rutes de Natzaret a Betlem
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Maria, en tornar a casa després de l’estada a Ain Karim
amb Elisabet, un cop aquesta ja havia infantat Joan
Baptista, tot i que el seu embaràs encara no fos evident,
en devia assabentar la seva família. És fàcil d’imaginar
la decepció i l’enuig de Josep en creure’s enganyat i traït.
L’explicació de Maria, tant a ell com als seus pares, adduint
que el seu estat era obra de l’Esperit Sant, havia de resultar
senzillament inversemblant, i no solament pel fet en si
mateix, la comprensió del qual era fora de tota capacitat
humana, incloent-hi la d’ella mateixa, sinó, a més a més,
perquè malgrat que el poble jueu esperava la vinguda
del Messies, promès ja en l’Antic Testament pel profeta
Isaïes (7,14), i l’esment que en fa la tradició cristiana (Mt
1,23), ningú no podia creure que la concepció virginal del
Crist s’esdevingués en un indret tan insigniicant com ara
Natzaret i en una dona tan humil com Maria. Tot plegat
era realment increïble. No és estrany, doncs, que avui,
vint segles després, molta gent tampoc no s’ho cregui.
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La Verge, mentrestant, havia de suportar amb
conformitat la vergonya dels familiars més propers i,
probablement, el menyspreu de la resta del poble. Josep,
malgrat la seva profunda frustració, era un home just i
pietós que tenia l’opció d’abandonar Maria mitjançant
un acte jurídic públic o de repudiar-la secretament, la
qual cosa decidí fer per no ferir els seus sentiments i per
estalviar-li una tristor afegida. Òbviament, Josep estimava
Maria, malgrat la seva gran decepció.
Però, un cop més, l’acció de Déu es manifestà i
l’evangelista Mateu (1,20-21) ens narra com, en un somni,
un àngel del Senyor digué a Josep: Josep, ill de David, no
tinguis por de prendre Maria, la teva esposa, a casa teva:
el fruit que ella ha concebut ve de l’Esperit Sant. Tindrà
un ill, i li posaràs el nom de Jesús, perquè ell salvarà dels
pecats el seu poble. Només algú profundament creient
com Josep podia acceptar com un missatge diví aquell
somni, i des d’aleshores acollí Maria a casa seva.
Quan a la Verge Maria li faltava poc per a infantar
Jesús, l’emperador romà Cèsar August va proclamar un
edicte obligant tothom a empadronar-se, amb el propòsit
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de controlar millor els dominis de l’imperi i recaptar
impostos amb més facilitat. Aquest empadronament no
tenia res a veure amb el que, deu anys més tard, ordenà
Quirini, governador de Síria, de la qual depenia aleshores
Judea i que provocà una revolta popular dels jueus.
Segons es desprèn de la informació disponible, l’edicte
de Cèsar August –i, per tant, l’any que nasqué Jesús– fou
el 749 de la fundació de Roma i no el 753, tal com establí
erròniament l’escriptor i monjo de l’Església de Roma
Dionís l’Exigu, al qual s’atribueixen els càlculs duts a
terme el segle VI per a datar el naixement de Jesús, origen
del nostre calendari. Per tant, en realitat, el començament
de l’era cristiana, s’hauria hagut de ixar quatre anys
abans i, consegüentment, si Jesús fou cruciicat quan tenia
trenta-tres o trenta-quatre anys, la seva cruciixió havia de
tenir lloc l’any 29 o 30 de l’era cristiana. Però l’exactitud
d’aquesta data té més d’una versió, perquè, avui dia,
segons accepten els astrònoms moderns en referir-se
a l’estel que guià els Mags, l’any més versemblant del
naixement de Jesús es considera que va ser entre el 7 i
el 6 aC. De totes maneres, em sembla que no fa al cas
aprofundir més en aquesta qüestió.
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Feta aquesta puntualització, també cal destacar que
Cèsar August, sense saber-ho i aparentment per atzar,
estava facilitant que s’acomplís la profecia de Miquees,
en obligar Josep a desplaçar-se a Betlem a empadronars’hi pel fet de pertànyer a la casa i la família de David,
acompanyat per Maria, la qual és molt probable que ja
estigués formalment casada amb Josep. Altrament, a
causa de l’estat avançat del seu embaràs, s’hagués quedat
a Natzaret per infantar amb l’ajut de la seva mare, tal com
era costum en les famílies jueves.
Ateses les circumstàncies de la Verge, no és difícil
d’imaginar les penúries d’un viatge en ruc, des de Natzaret
ins a Betlem, amb una durada d’entre vuit i deu dies –i
nits, per cert força fredes– amb perill de feres i bandolers,
així com algun cop de mà dels guerrillers zelotes
–nacionalistes violents jueus de l’època– que amenaçaven
d’atemptar contra els que obeïssin l’edicte d’August i tot
el que provingués del poder romà. El trajecte més probable
que devien seguir era el que vorejava la riba esquerra
del riu Jordà. Pensem que les rutes que travessaven
Samaria no s’acostumaven a fer perquè la més central
era un paratge muntanyós, i ambdues formaven part
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d’un territori més aviat hostil per als seus veïns jueus.
Recordem la pregunta que uns quants anys més tard una
samaritana va etzibar a Jesús, al costat del pou de Jacob,
en un poble de Samaria anomenat Sicar: Com és que tu,
que ets jueu, em demanes aigua a mi, que sóc samaritana?
(Jn 4,9). Quan, inalment, gràcies a la protecció de Déu i
a la cura de Josep, van fer cap a Betlem, un petit poble
en aquella època d’entre nou-cents i mil habitants, situat
a uns deu quilòmetres al sud de Jerusalem, els hostals
devien estar plens de gom a gom a causa de la gent que
s’hi havia desplaçat per poder formalitzar el cens obligat.
Val a dir que les posades, aleshores, consistien en un
habitatge on s’aplegaven persones i bestiar per a passarhi la nit, aquest darrer en un pati central del recinte i els
viatgers en una àmplia sala comuna. Les habitacions
individuals, quan n’hi havia, i tal com avui ho entenem,
eren summament escasses. És, doncs, comprensible que
Josep i Maria cerquessin un espai com més discret millor,
davant la imminència del naixement de l’infant i que, per
aquesta mateixa raó, no anessin a casa d’algun parent o
amic que Josep, per lògica, havia de tenir a Betlem, essent
com era aquest precisament el seu lloc de procedència
(recordem que els habitacles particulars disposaven d’una
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única estança sense cap mena de privacitat). No obstant
això, el valor històric d’aquest relat evangèlic no sembla
gaire creïble –ni el fet de viatjar bo i sols, ni anar trucant
de porta en porta cercant allotjament– perquè, en primer
lloc, posaria en entredit la responsabilitat i el sentit comú
de Josep en esperar tant a desplaçar-se amb Maria, tenint
en compte la seva situació i, a més a més, tot i que és
cert que les cases tenien una única sala principal, de la
mateixa manera cal saber que també hi havia un petit
espai reservat per a diversos usos, però principalment per
a les parteres, per lògica discreció i perquè la llei jueva
considerava «impura» durant quaranta dies la dona després
d’un part (vuitanta si era nena), la qual cosa representava
que tot el que entrés en contacte amb la mare novella es
«contaminava» i es convertia en impur, i per això calia
que aquesta restés apartada de persones i objectes ins que
anava al Temple a puriicar-se. No sembla lògic, doncs,
imaginar un sant Josep tan imprudent i poc previsor i, en
canvi, fa pensar que la Sagrada Família tenia on allotjarse i que el naixement de Jesús no va ser tan accidentat. En
tot cas, potser sí que va néixer en un estable, però no en
un estable qualsevol sinó en el que hi havia d’haver a la
mateixa casa on es van allotjar, per pura discreció i per no
«contagiar» la «impuresa» (?) de la Verge.
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Seguint amb la tradició, aquesta ens diu que Josep i
Maria es pogueren instal·lar en una cova-estable de les
que hi havia a l’entorn de Betlem i que Jesús, Fill de Déu i
redemptor del món, salvador de rics i de pobres, naixés on
naixés, no ho va fer al llit de la cambra d’un palau, ni va
tenir un bressol luxós, sinó que veié per primer cop la llum
en un lloc absolutament humil, tal vegada enmig de bales
de palla i mugits de bestiar. Però delicadament acollit per
la tendresa de la Verge Maria i l’empara de sant Josep.
I encara que més tard fos honrat ins i tot per uns Mags
provinents d’Orient, pot molt ben ser que els primers a
adorar-lo fossin uns senzills pastors, senyal inequívoc de
la preferència de Déu pels pobres i que Jesús estava cridat
a ser el Bon Pastor de la humanitat.
Allà on la tradició situa el naixement de Jesús, avui dia
hi ha l’anomenada gruta de la Nativitat, d’uns dotze metres
de llargada per quatre d’amplada i tres d’alçada, al damunt
de la qual santa Helena, mare de Constantí I, l’any 326
manà construir una basílica que, excepcionalment, s’ha
conservat des d’aleshores ins a l’actualitat amb només
alguna ampliació (Justinià, l’any 540) i restauracions dutes
a terme pels croats. A terra, justament al bell mig, s’hi pot
veure una llosa de marbre blanc amb una estrella de plata
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al centre i la inscripció en llatí que diu: «Aquí nasqué
Jesús de la Verge Maria». Per tot plegat –crida l’atenció
i no me’n puc estar de dir-ho–, en veure la profusió de
cortinatges, llànties, marbres i adornaments relativament
luxosos, encara que una mica tronats, sento un esglai a
l’espinada tot pensant com es pot tergiversar i manipular
el sentit profund i veritable de la història. També cal dir
que és realment curiós veure com s’agenollen per besar
aquesta estrella de David, símbol màxim del judaisme,
no solament palestins tant cristians com musulmans, sinó
devots d’arreu del món. Es tracta potser de l’auguri d’una
futura –encara que llunyana– pau en el món? Que Déu ho
faci!
Arribats en aquest punt, i abans de continuar glossant
la puresa de la Mare de Déu, crec que seria bo parlar amb
sinceritat sobre el part virginal de Maria. Al meu parer,
creure-hi o no representa, ni més ni menys, una pedra de
toc per a la fe. Si hom pensa que només consisteix en un
mite conservat al llarg del temps, per la mateixa raó també
es pot qüestionar o rebutjar l’existència de Déu. Però si un
percep ni que sigui una espurna de llum del Déu creador
de l’univers; del Déu que ens ha tret del no-res per durnos a l’eternitat; del Déu de misericòrdia; del Déu de la
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Resurrecció; del Déu que obra miracles i del Déu al qual,
de vegades, es retreu injustament el sofriment del món,
aleshores, ¿com es pot dubtar que aquest Déu, per mitjà
de l’Esperit Sant, s’encarnés en Jesús essent concebut i nat
de la Verge Maria sense cap mena d’intervenció humana?
I, posats a dubtar, també ens podem preguntar: la Verge
Maria va tenir més ills? I –amb perdó– respondre amb
una altra pregunta: pel fet que Jesús hagués tingut altres
germans, la virginitat de la Verge Maria seria, en el fons,
altre cop només un mite? Crec de tot cor que la Mare
de Déu va infantar Jesús sent verge i que, més tard, és
possible que tingués quatre ills més –Jaume, Josep, Judes
i Simó– i, probablement, dues illes –Maria i Salomé–
perquè tota dona jueva aspirava a tenir descendència, i la
Verge Maria, en aquest aspecte, no tenia per què ser una
excepció. Si volem anar una mica més enllà per esbrinar
si la Verge Maria tingué relacions sexuals amb sant Josep
després del naixement de Jesús, sembla que a través
d’un fragment de Mt 1,25 es podria deduir una resposta
airmativa: no hi havia tingut relacions conjugals quan
ella tingué el ill. D’aleshores en endavant, per què no?
Però tampoc no falten els arguments dels defensors de
la virginitat perpètua de Maria, entre els quals –i per no
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fatigar el lector–, només destacarem un dels més antics
i el que probablement va assolir més renom, és a dir,
el Protoevangeli de Jaume, en el qual s’airma que els
germans de Jesús en realitat eren ills de Josep, nascuts
d’un matrimoni anterior i, per tant, en realitat, es tractava
de germanastres de Jesús. Tanmateix, davant de les
opinions a favor i en contra de la virginitat perpètua de
Maria, no puc evitar plantejar una altra pregunta i la seva
resposta: quantes santes mares de família no hi ha hagut
al llarg de la història? Certament, moltes. I és que, al meu
parer, la virginitat no té res a veure amb la puresa de cor
que tenia la Mare de Déu, model i guia per a tots nosaltres,
pobres pecadors.
Per altra banda –i per acabar–, sens dubte, algú adduirà
que quan en el Nou Testament es fa esment de la paraula
«germans» referida a Jesús, el que realment vol dir és
«cosins» o «parents», d’acord amb la manera com ho
designaven els semites –teoria sostinguda, a més, per
sant Jeroni en el segle IV i acceptada posteriorment per
autors importants com ara sant Tomàs d’Aquino– pel fet
que en hebreu no es distingeix entre els diferents graus de
parentesc i s’uniica tot en el mot «germans», per la qual
cosa, quan els evangelistes diuen «germans», en realitat
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volen dir «cosins». Això no té gaire fonament, perquè,
si bé es cert que es podria acceptar quan ens referim a
l’Antic Testament, escrit en hebreu, la traducció del Nou
Testament que ens ha arribat a nosaltres prové del grec i en
aquesta llengua la distinció no ofereix cap dubte (germà =
adelphós; cosí = anepsiós; parent = syggenés).
Mentrestant, la Verge Maria devia sentir dins del seu cor
la immensa joia i l’amor que tota mare sent pel seu nadó,
sense sospitar la meravella que estava protagonitzant
ni el sofriment que més endavant hauria de patir. Maria
viurà l’absoluta i única contradicció en la història de la
humanitat de ser alhora Mare de Déu i mare d’un home; la
Mare del Salvador del món i la d’un ésser humà perseguit,
vilipendiat i cruciicat.
Després de la circumcisió de Jesús al vuitè dia, al
quarantè, la Verge Maria, acompanyada per sant Josep,
anà al Temple de Jerusalem per donar compliment a la
Llei d’Israel, la qual estableix que una dona, després d’un
part, ha d’oferir successivament un sacriici de puriicació
–dues tórtores per a les famílies humils i, en aquest cas,
evidentment, només per respecte a l’esmentada Llei–;
dur a terme la cerimònia del «rescat» del primogènit
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mitjançant el pagament de cinc sicles (moneda jueva
d’aquell temps) i, inalment, l’acte de culte consistent a
oferir el nounat a Déu. En l’època de Jesús, les dones
tenien molt restringit el seu paper en l’àmbit religiós, per
la qual cosa la Verge Maria, un cop al Temple, no podia
passar més enllà de l’anomenat «Pati de les dones», el
qual estava totalment separat de la part considerada com
a santa. Va ser aleshores, trobant-se en aquell indret, quan
un ancià de nom Simeó que era al temple inspirat per
l’Esperit Sant, alertat per Anna –una dona amb fama de
profetessa, illa de Fanuel, de la tribu d’Aser–, prengué
l’infant en braços i beneí Déu tot dient: Ara, Senyor, deixa
que el teu servent se’n vagi en pau, com li havies promès.
Els meus ulls han vist el Salvador, que preparaves per
presentar-lo a tots el pobles; llum que es reveli a les
nacions, glòria d’Israel, el teu poble. (Lc 2,29-32).
I, tot seguit, després d’aquestes paraules joioses, afegí
una frase profètica terrible, anunciadora de la passió de
Crist, adreçada a la Verge, la qual havia de ser aleshores
forçosament incomprensible per a ella: ...i a tu mateixa
una espasa et traspassarà l’ànima... (Lc 2,35).
Poc temps després, la Sagrada Família, inspirada per
Déu, fugí a Egipte, ignorant la matança dels nens innocents
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que ordenà Herodes, temorós de perdre el poder de mans
de l’infant «futur rei dels jueus» pel qual preguntaven
els Mags d’Orient. El viatge havia de ser força dur i el
devien fer aproitant les nombroses caravanes de jueus
que anaven i venien entre Jerusalem i el port comercial
d’Alexandria, a Egipte, on és molt probable que existís
una important colònia jueva. Un cop mort el rei sàtrapa,
aproximadament uns quatre o cinc anys més tard, Jesús,
Maria i Josep van tornar a Israel, però assabentats que
a Judà, aleshores, hi regnava el seu ill Arquelau, tan
sanguinari com el pare o encara més, no es van instal·lar
ni a Betlem ni a Jerusalem, sinó al seu estimat Natzaret,
a la Galilea, on governava el no tan perillós Antipes i allà
transcorregué la vida de la Sagrada Família des d’aquell
moment en endavant.
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JESÚS ES PERD AL TEMPLE

Plànol del Temple de Jerusalem sense l’atri dels gentils
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Quan Jesús complí dotze anys (els seus avis, Joaquim
i Anna, ja devien haver mort) va anar al Temple de
Jerusalem amb els seus pares, per tal de celebrar la
Festa de la Pasqua, en la qual, juntament amb la de les
Setmanes i la de les Cabanes, estava prescrit per la Torà
que tot israelita, a partir dels tretze anys, havia d’anar-hi
en pelegrinatge. Aquests viatges era obligat de fer-los un
cop cada any i, normalment, es duien a terme formant
part d’una caravana. Si bé la norma era efectiva a partir
dels tretze anys complets per a tots els jueus barons de
Palestina, els pares creients ja acostumaven els seus ills a
respectar la Llei una mica abans, com era el cas de Jesús.
Les dones no tenien el deure estricte de participar-hi, però
força sovint acompanyaven els seus familiars o hi anaven
per pròpia devoció.
Al cap d’uns quants dies, acabada la celebració, la
caravana inicià el viatge de retorn a Natzaret, però
Jesús es va quedar al Temple sense que els seus pares
se n’adonessin. És clar que aquest fet no responia a una
actitud de despreocupació o a una distracció per part de la
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Verge i sant Josep, sinó que, en aquell temps, les caravanes
de viatgers habitualment es dividien en dos grups separats
entre si: un per als homes i un altre per a les dones, i que
els nens i adolescents podien anar indistintament en un
grup o en un altre. Quan ja es feia fosc, les famílies es
reunien per compartir el descans nocturn. Fou aleshores
quan els pares de Jesús van descobrir la seva absència.
És fàcil d’imaginar l’angoixa que havia de patir la Verge
com a mare (i sant Josep també, és clar), en adonar-se que
Jesús no era en cap dels dos grups de pelegrins.
L’endemà, a trenc d’alba, els pares de Jesús se’n
tornaren cap a Jerusalem per cercar-hi el ill extraviat, el
qual van trobar inalment després de tres dies de recerca.
Val a dir que van trigar tres dies perquè ins que no es
van adonar de l’absència de Jesús, ja havia transcorregut
una jornada sencera; i per a desfer el camí fet, una altra.
Va ser al tercer dia, doncs, quan van trobar Jesús dins
del mateix temple, assegut enmig dels doctors de la llei,
interpel·lant-los i formulant i responent preguntes que,
per la seva intel·ligència, deixaven admirats i perplexos
els rabins i els fariseus que estaven reunits en el Pòrtic
reial del Temple per a l’oració de la tarda. Els seus pares
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no se’n sabien avenir, del que veien, i la Verge li fa: Fill
meu, per què t’has portat així amb nosaltres? El teu pare
i jo et buscàvem amb ànsia. I Ell respongué: Per què em
buscàveu? No sabíeu que jo havia d’estar a casa del meu
Pare? (Lc 2,48-49).
Ni la Verge ni sant Josep no podien entendre el sentit
enigmàtic ni l’abast d’allò que deia Jesús, perquè era el
primer cop que es manifestava a si mateix com a Fill de
Déu, que havia vingut al món per complir la voluntat
del Pare. Però malgrat no copsar el signiicat de les
paraules de Jesús –per cert, les primeres que consten en
els Evangelis–, difícils d’interpretar en aquell moment,
i encara més pronunciades per un nen de dotze anys, la
intuïció femenina i l’observació amorosa de la Verge li
havien de fer pressentir la seva transcendència. L’Evangeli
de Lluc (2,51-52) ho resumeix bo i dient que La seva
mare conservava tot això en el seu cor. Jesús es feia gran,
avançava en enteniment i tenia el favor de Déu i dels
homes. I què volen dir exactament aquestes dues frases?,
perquè Jesús era, sens dubte, el Fill de Déu, però també
era humà, i com a tal no podem ignorar les distintes etapes
per les quals havia de passar, des de ser en la infantesa
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un marrec més o menys entremaliat que devia córrer i
jugar amb els altres vailets del poble –cap nen de tarannà
normal no deixa de fer-ho–, passant per una adolescència
i una majoria d’edat al costat del seu pare, probablement
aprenent a fer de fuster i, més tard, treballant com a tal,
com era costum entre els israelites, als quals, ins i tot als
més instruïts se’ls exigia l’aprenentatge d’un oici manual.
Per dir-ho en poques paraules: Jesús havia de tenir tots els
trets humans propis d’un jueu adult, llevat –això sí– del
pecat.
Mentrestant, la Verge era testimoni privilegiat del
creixement de Jesús i, certament, «ho conservava tot
en el seu cor», perquè un dia el va obrir a Déu i ara el
tornava a oferir generosament al seu Fill. Per altra banda,
pensem que les mares jueves no disposaven d’un nivell de
coneixements tal com s’entén avui dia –amb prou feines
sabien llegir i escriure– perquè el centre d’instrucció era
el mateix on se celebraven totes les cerimònies religioses,
és a dir, la sinagoga o temple jueu, el qual no solament
era la casa de pregària, sinó també el lloc on se situaven
les escoles talmúdiques. Però les lliçons dels escribes
només eren accessibles als homes, per la qual cosa, les
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dones difícilment aprenien de lletra, perquè el seu accés a
la sinagoga es limitava als actes litúrgics, separades dels
homes per un enreixat. No obstant això, les mares jueves
tenien encomanada com a tasca principal la custòdia
i guarda de la llar, amb tota la responsabilitat que això
comportava amb vista a l’educació dels ills, per a poderse integrar posteriorment a la comunitat. Els anomenats
manuscrits del mar Mort, també han aportat força
informació sobre el paper que la dona jueva tenia en la
societat del segle I pel que fa a l’economia familiar, com
ara el funcionament de les herències, dels dots i d’altres
temes semblants, si bé no sembla adequat aprofundir ara
en aquesta mena de particularitats.
És obvi que Jesús, ja en l’adolescència, havia de ser
progressivament conscient de la seva naturalesa divina; de
qui era el seu Pare i quina era la seva missió. No és creïble
que aquest procés tingués lloc d’un dia a l’altre quan tenia
si fa no fa trenta anys. I la Verge –sobretot ella– quan
Jesús identiicava Déu com el seu Pare, no podia entendre
el sentit profund d’aquesta airmació. Jesús, per a Maria
i Josep –tenint en compte la seva mentalitat jueva– era
més aviat un profeta enviat per Déu al seu poble i, això
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sí, concebut i nat d’una manera absolutament prodigiosa.
Però res més. No podien entendre que Jesús fos home i
fos Déu. Ni avui tampoc no s’entén si no és amb el suport
de la fe.
La Història Sagrada ens relata que Josep va fer el traspàs
quan Maria tenia uns trenta-sis anys; abans, per tant, que
Jesús comencés la seva vida pública. El protagonisme
d’aquell sant baró, donant suport en tot moment al seu
Fill i honrant i estimant la seva esposa, en la santedat de
la qual va coniar, mereix ser reconeguda i enaltida per
sempre més.
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LES NOCES DE CANÀ

Plànol actual de Canà
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Han transcorregut uns quants anys des de l’anada de la
Sagrada Família al Temple de Jerusalem amb motiu de la
festa de la Pasqua. La Verge Maria i el seu ill Jesús, ja
adult i batejat de poc per Joan Baptista, juntament amb
els seus primers deixebles –Simó Pere, Andreu, Joan,
Jaume, Felip i Natanael– han estat invitats a la celebració
d’unes noces a Canà de Galilea. Canà està situada a uns
vuit quilòmetres escassos al nord-est de Natzaret i a vinti-cinc de Cafarnaüm i, molt probablement, es tracta del
mateix Canà del Nou Testament on Joan (2, 1-12) situa el
relat de les noces en les quals Jesús converteix l’aigua en
bon vi.
Es desconeix quina era exactament la relació que
tenien la Verge Maria i Jesús amb els nuvis, si bé algú
ha descrit que es tractava del ill de Manassès i Lia, una
família rica i amiga, resident en aquell poble des de feia
molts anys. Però aquest detall no té gaire importància en
el context del que allà va succeir. Aleshores era costum
–com en l’actualitat– que els assistents a un casament
fossin familiars i amics dels nuvis, que hi anaven per
compartir l’alegria i l’abundor del menjar i la beguda.
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Les festes que celebraven els rics podien perllongar-se
ben bé ins a quinze dies, i les dels pobres no més enllà
d’un dia sencer.
El cas és que, en un moment donat de la celebració, els
servidors de la casa amb el seu cap Elihú, descobreixen,
alarmats, que han fet curt de vi. La Verge també se
n’adona i diu textualment al seu ill (Jn 2,3-10): No
tenen vi. Tot i que Jesús respon: Dona, i jo que hi tinc a
veure? Encara no ha arribat la meva hora (cal aclarir que
la paraula «dona», en semblant situació, tenia un caire
totalment respectuós entre els hebreus), cedeix davant del
prec encobert, i avança l’hora de revelar-se a si mateix
per mitjà de miracles. Per tant, dóna instruccions als
servidors perquè omplin amb l’aigua provinent de l’única
font existent a l’entrada del poble, sis piques de pedra
que hi havia en aquell lloc, destinades a les pràctiques
de puriicació usuals entre els jueus (uns sis-cents litres
en total) i en acabat mana als servidors que en portin una
mostra al cap de servei, el qual, sense saber d’on provenia,
la tasta i felicita el nuvi per treure aquell vi d’una qualitat
tan excel·lent.
Més enllà que Jesús faci el seu primer miracle conegut,
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bo i convertint l’aigua en vi, podem preguntar-nos per què
la Verge insinua a Jesús que resolgui el compromís en què
es troben els nuvis, i el consegüent perill que tenen de fer
el ridícul davant dels convidats, sobretot quan, adreçantse als servidors els diu, referint-se a Jesús: Feu tot el que
ell us digui. Què ha succeït des d’aquell dia que Jesús era
un adolescent que interpel·lava els doctors del temple ins
ara, ja adult i encara ignorat el seu poder per la família i els
deixebles? Què ha observat la Verge durant aquests anys,
que li faci suposar que Jesús serà capaç de dur a terme
algun prodigi per resoldre aquella situació compromesa?
Senzillament, la Verge, com a mare escollida per Déu, va
ser la primera a pressentir la divinitat del seu ill i, alhora,
és la primera que conia que podrà realitzar alguna cosa
més enllà de l’humanament possible. Jesús, doncs, fa el
seu primer miracle conegut perquè la Verge, que ja ha
començat a intuir qui és, ha dipositat la seva coniança en
Ell. Però, al mateix temps, comprèn que la vida pública del
seu Fill acaba de començar, amb totes les conseqüències
que això comporta, com ara el seu allunyament físic, que
haurà de suportar des d’ara ins a l’últim moment –un últim
moment que serà de creu–. És a partir d’aleshores, també,
quan després que Jesús s’ha retirat al desert comença a
patir l’enveja i les enraonies dels seus veïns i la gent del
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poble en general, que no pot creure que Jesús sigui el
Messies esperat, tal com Ell mateix, en tornar del desert,
manifestà a la sinagoga de Natzaret, després de llegir un
passatge del profeta Isaïes (Lc 4, 21). Però la incredulitat,
un cop més, va ser més forta que la fe.
Actualment, Canà és un petit poble de Galilea en
el qual, aproitant el solar d’una de més antiga, hi ha
construïda una església moderna regentada per pares
franciscans on, simbòlicament, es venera la sala de la festa
on Jesús convertí l’aigua en vi. Dins d’aquesta església,
en el presbiteri, una a cada costat de l’altar, s’hi poden
veure dues tines d’un metre d’alçada, aproximadament,
per recordar-nos aquell fet miraculós. És típic que els
matrimonis creients que visiten l’església renovin en
aquest indret la promesa d’amor de la seva unió.
A l’exterior, a tocar de l’església, abunden les
botigues de souvenirs, amb postals i petits objectes
de tota mena relacionats amb el lloc, i ins i tot
s’ofereixen als visitants ampolles de vi, de qualitat
dubtosa, amb una etiqueta que diu «vi de Canà»…
A part d’aquests detalls pintorescos, allò que realment
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commou és saber que aquest llogaret, una mica més amunt
o una mica més avall, un dia va ser testimoni del pas de
la Verge i de Jesús. I, al marge de l’exactitud dels fets que
ens narra l’evangelista Joan, no seria gens estrany que
un dels primers senyals prodigiosos mostrats públicament
per Jesús, com a revelació de la seva glòria, hagués estat
possible perquè l’hi demanés la Verge Maria amb tota la
tendresa d’una mare que estima i conia en el seu Fill.
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DE CANÀ A LA CREU

Jesús al Gòlgota
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Després de la mort de Joan Baptista, Jesús i els
seus deixebles abandonaren Jerusalem, on s’havien
establert provisionalment, i s’instal·laren a Cafarnaüm.
Mentrestant, la Verge Maria i tota la família de Jesús són
incapaços de copsar la veritable raó per la qual aquest ha
abandonat la seva llar i el seu poble i, en lloc de casar-se
i esdevenir un pare de família com tants altres hi havia a
Natzaret, podent-se guanyar perfectament la vida amb un
bon oici com tenia, prefereix una existència errant, sense
un allotjament ix, envoltat de pidolaires, dones de mala
vida, pecadors empedreïts i rodamons.
Les notícies sobre els miracles i prodigis de tota
mena que Jesús ha fet a Judea, Samaria i Galilea, així
com també fora de Palestina –a Tir, a Sidó i a Cesarea
de Filip–, deixen tothom perplex. Admirat i venerat per
leprosos, paralítics, cecs i posseïts pel diable; seguit per
multitud de curiosos que no entenen aquell missatge nou
que clama pel perdó i per estimar amics i enemics; i odiat
i temut pels poderosos, que el persegueixen per destruirlo, tampoc no és entès del tot per la Verge Maria, ins
al punt que, en una de les poques anades que Jesús fa a
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Natzaret, i quan està rodejat per la gent dels encontorns
que s’ha desplaçat per escoltar-lo, la Verge, amb altres
familiars s’hi acosten per endur-se’l i protegir-lo perquè
creuen que ha perdut el seny! (Mc 3,21).
La Verge, probablement a petició de Jesús, va a viure a
Cafarnaüm per evitar les acusacions de la gent del poble
que li retreu ser la mare d’un ill apòstata, que viola el
dissabte i que pretén modiicar la llei i, a més, es resisteix
a fer miracles al seu propi lloc d’origen. Posteriorment
sembla ser que la Verge va a casa de Lia, la mare, ja viuda,
del nuvi de Canà.
Si bé la mare dels ills de Zebedeu (Mt 27,56),
així com també la mare de Jaume el Menor i de Josep
(Mc 15,40) van acompanyar els seus ills durant la vida
pública de Jesús, i ins i tot s’atribueix la seva presència
en la cruciixió, no tenim constància que la Verge Maria
formés part del seu seguici, malgrat que –no podia ser
d’altra manera– li fos profundament idel i se l’estimés
per sobre de totes les coses. Aquells que defensen la seva
presència entre les dones que acompanyaven i servien
Jesús i els seus deixebles, ho fan adduint una metàfora
realment bella, bo i dient que «la llum del sol amaga la
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dels estels». Històricament, també és dubtosa la creença
que fos present al peu de la creu i on s’esdevingué la seva
mort i enterrament. Però anem a pams.
En primer lloc no és raonable que la Mare de Déu, al
voltant de la cinquantena, anés amunt i avall amb Jesús
i els apòstols, suportant una activitat del tot irregular i
massa dura per a una persona de la seva edat (pensem que
en el segle I, l’esperança de vida no arribava a quaranta
anys). Tot i així, a la Verge li han d’anar arribant notícies
del seu Fill, doloroses i inquietants unes, en assabentar-se
del rebuig i la injúria de que és víctima, pel fet d’atribuirse-li manifestacions blasfemes i actes contra els estaments
religiosos i polítics; però d’altres també plens de bondat,
de perdó i de justícia, com ara l’episodi en que els escribes
i els fariseus van presentar a Jesús una dona sorpresa
en adulteri (Jn 8,3-11) per provocar que es manifestés
públicament contra la Llei de Moisès, la qual sentenciava
la dona culpable amb la pena de mort per lapidació, i
així poder-lo comprometre i acusar davant el poble i les
autoritats. És lògic suposar que la Verge recordés ins a
quin punt ella mateixa havia estat a prop de ser víctima
–quan encara no havia nascut Jesús– de la injustícia i la
impietat d’aital Llei.
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Pel que fa a la presència de la Verge Maria al peu de
la creu, malgrat que l’evangelista Joan posa en boca de
Jesús, adreçant-se a la Verge Maria, i en presència també
de sant Joan, les paraules: Dona, aquí tens el teu ill,
dient després al deixeble: Aquí tens la teva mare
(Jn 19,26-27), si ens hem d’ajustar a les possibilitats reals
que aquest fet s’esdevingués de debò, n’hi ha dubtes més
que raonables. Vegem-ho:
Primer de tot, no podem oblidar que Jesús va ser pres,
injustament jutjat i executada la sentència a una velocitat
fulminant –en vint-i-quatre hores, com aquell qui diu–. Si
la Verge no formava part del seu seguici, no hi havia temps
material per a assabentar-se’n i desplaçar-se a Jerusalem
des de Natzaret o Canà.
Per altra banda, és inexplicable que l’evangelista Marc
(15,40), referint-se al moment de la cruciixió especiiqui
que també hi havia unes dones que s’ho miraven de lluny
estant; entre elles, Maria Magdalena, Maria, mare de
Jaume el Menor i de Josep, i Salomé i no faci cap esment
de Maria, la mare de Jesús. I aquest fet es pot observar
també a Mt 27,55-56 i, en tornar del sepulcre, a Lc 24,10.
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Però suposem que la Verge es trobés en un lloc molt més
proper, com ara, per exemple, Betània o ins i tot al mateix
Jerusalem, al qual s’hagués desplaçat per a participar en
la festa de la Pasqua, i que aleshores efectivament pogués
assistir al judici i al viacrucis ins al Gòlgota. Si hem de
creure els prestigiosos historiadors llatins Suetoni i Tàcit
(ambdós del segle II dC) és impensable que els guàrdies
romans permetessin que ningú s’aproximés tant a la
creu com per poder parlar amb el cruciicat o poder-lo
escoltar. I encara és més improbable, tenint en compte les
acusacions de sedició que es van atribuir en aquest cas a
l’ajusticiat.
A més a més, i per una raó purament isiològica, és
impossible que la posició d’un cos penjat a la creu permeti
dur a terme una inspiració d’aire suicient com per poder
parlar.
Però tampoc no es pot passar frívolament per alt que,
en l’evangeli de Joan, aquest episodi es descriu amb
molt realisme. Aleshores, vol dir això que l’evangelista
menteix o narra una fantasia? De cap manera, perquè cal
tenir sempre present que el valor històric dels Evangelis

65

no s’ha d’interpretar d’una forma estricta sinó, força
sovint, des d’un punt de vista simbòlic. I pot molt ben
ser que, d’acord amb la teoria del monjo belga Rupert de
Deutz (s. XI), l’evangelista –a través de les paraules que
posa en boca de Jesús– personiiqui en la Verge Maria la
mare espiritual de l’Església, i en sant Joan els seus idels,
encomanant-los recíprocament protecció, estimació i
unió. No oblidem que precisament l’Evangeli de Joan es
caracteritza pel seu misticisme i contingut al·legòric, és a
dir, que utilitza imatges per a expressar idees.
Potser, novament, es pot fer una relexió força més
senzilla i pensar que encara que Jesús expirés sense la
presència física de la Verge, el seu pensament no podia
estar en altre lloc més que en Déu, Pare seu, en la seva
Mare i en tota la humanitat per la qual moria.
Quin valor té, doncs, tota la representació que es fa de
Jesús a la falda de la Mare de Déu, a través d’escultures
(per exemple, La Pietat, de Miquel Àngel), pintures,
gravats, etc.)? Probablement, tot el valor simbòlic que
intenta expressar el dolor indescriptible d’una mare per la
mort del seu ill.
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DORMICIÓ DE LA VERGE. LA SEVA
TOMBA I L’ASSUMPCIÓ AL CEL

Talla de Maria dorment
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Jesús, després de ser cruciicat, es presentà vivent
als apòstols. Tots ells eren constants i unànimes en la
pregària, juntament amb algunes dones, amb Maria, la
mare de Jesús, i amb els germans d’ell (Ac 1,14).
A partir d’aquí, el Nou Testament no ofereix cap altra
informació respecte a la Verge Maria. No especiica amb
qui va viure els seus últims dies, el lloc on se situa la
seva sepultura i com va ser la seva assumpció al cel. Tot
plegat ha estat objecte de conjectures molt diverses, força
possibles unes, més aviat improbables altres.
Una versió difosa a bastament situa els últims temps
de la vida de la Verge Maria a la ciutat d’Efes, a l’oest
de Turquia, segurament pel fet de creure que Jesús va
encomanar a l’apòstol Joan que es fes càrrec de la seva
mare i que aquest apòstol es va traslladar en aquesta ciutat
turca a predicar l’evangeli, complint al peu de la lletra allò
que li havia demanat Jesús, enduent-se la Verge, la qual, ja
molt anciana, morí al cap de poc temps i va ser sepultada
en aquella ciutat. Però aquest seguit de suposicions no té
una base històrica sòlida, ja des d’un bon començament,
pels seriosos dubtes que existís l’esmentada petició
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per part de Jesús, tal com s’ha argumentat en el capítol
anterior. Cal recordar –un cop més– l’edat avançada de
la Verge Maria com un obstacle important respecte a les
seves possibilitats de desplaçament d’un país a un altre. A
més a més, ara per ara, la primera notícia que ens arriba
d’aquesta teoria prové del segle XIII i la sustenta el bisbe
siri Gregori Bar Hebreu. Sembla realment estrany que
hagin pogut transcórrer més de mil anys sense que ningú
manifestés aquesta opinió o, si més no, que els historiadors
no en tinguin constància.
Per la informació que ens arriba a través dels Fets
dels Apòstols, cal situar la mort i la tomba de la Verge
a Jerusalem, i sembla força més creïble que Maria
visqués els seus darrers anys de vida en aquesta ciutat, en
companyia d’algun apòstol o, ins i tot, amb algun altre
ill seu, com ara Jaume, el qual, segons ens consta, fou el
primer bisbe de Jerusalem.
Per intentar situar el lloc on la Verge morí, i tractant
de ser tan idels com sigui possible a la història, sabem
que la pelegrina Egèria, considerada per alguns com
la primera escriptora cristiana, en el seu Itinerarium o
Diari d’un pelegrinatge a Terra Santa ens descriu que
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l’any 384, a la Sió cristiana hi ha una església que sant
Ciril (doctor de l’Església i bisbe de Jerusalem al segle
IV) anomena «església superior dels apòstols». A inals
d’aquest mateix segle aquesta ediicació s’amplia, pren el
nom d’Agia Sion i, a partir d’aquí, la tradició popular situa
al seu costat l’últim lloc on Maria visqué i exhalà el darrer
sospir. Aquesta església probablement fou destruïda l’any
1009 pel califa Hakim, però, posteriorment, els croats
la van refer i li van assignar el nom de Santa Maria de
la Muntanya de Sió. Per no perdre’n el costum, va ser
enderrocada altre cop pel soldà Saladí (1138-1193), el
qual derrotà els cristians del regne llatí de Jerusalem a la
batalla de Hattin (1187), fet que originà la tercera croada
(1189). Finalment, l’any 1898, els benedictins alemanys
van adquirir el terreny i, al damunt d’una part de les
restes de l’església dels croats, construïren l’església
actual, anomenada oicialment Dormitio Sanctae Mariae
(església de la Dormició de Santa Maria). En un cambril
situat al centre de la cripta, sobre un cenotai (monument
elevat a la memòria d’un difunt però que no en conté les
restes), s’hi pot contemplar, avui dia, una talla d’ivori
i fusta de cirerer, de mida natural, representant Maria
dorment, la qual, en contemplar-la enmig de la penombra,
transmet una pau i una serenor realment impressionants.
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Resumint, i per ser realistes, no se sap del cert on va
viure la Verge els últims temps de la seva existència; on
morí, on va ser sepultada i com va ser la seva assumpció
al cel. Pel que fa al lloc del seu traspàs, ens trobem entre
dues opcions principals oposades entre si. Una, basada en
la tradició fruit d’una espiritualitat benintencionada, però
mancada de rigor històric: Efes. I l’altra, la més probable
en funció de l’opinió bíblica i l’arqueologia: Jerusalem.
Però tot fa pensar que el lloc més probable va ser aquest
últim, perquè a l’est d’aquesta població, fora muralles,
s’hi localitza el torrent de Cedró (Jn 18,1), conegut també
com la vall de Josafat. El llit d’aquest torrent, al llarg dels
segles, ha anat pujant de nivell a causa de la sedimentació
natural del terreny, però a l’altura que havia de tenir en
temps de Jesús encara s’hi conserva una petita església
del temps dels croats –actualment de culte ortodoxa
armeni– ediicada sobre un antic temple bizantí, a la qual
s’accedeix tot baixant quaranta-set graons, al inal dels
quals, a la dreta, hi ha un espai sepulcral que els arqueòlegs
jueus creuen que va ser utilitzat el segle I, consistent en
una cripta mortuòria de petites dimensions, i en el seu
interior una cambra d’uns dos metres tant d’alçada com
de llargada i no més d’un d’amplada, on es pot veure el

72

banc de pedra sobre el qual, segons la tradició popular,
els apòstols van dipositar el cos de la Mare de Déu abans
de ser ressuscitat i enlairat per reunir-se amb el seu Fill
al cel.
Però, una altra vegada, hi ha més d’una versió. Potser
la més impactant, pel seu caràcter fantàstic i l’abundor de
fantasia és la que ens ofereix un autor anònim del segle
IV que es fa anomenar Pseudo Melitó, en memòria del
bisbe de la ciutat de Sardes, a l’Àsia Menor, que visqué
durant el segle II, el qual atribueix a l’apòstol Joan la
història que la Mare de Déu morí dos anys després de
la cruciixió de Jesús, acompanyada per tots els apòstols,
els quals aleshores es trobaven dispersos per Europa,
Àsia i Àfrica predicant l’Evangeli, i que, a petició de la
Verge, van ser traslladats, un a un, per mitjà d’un núvol
miraculós al lloc on ella es trobava... Tres dies més tard
s’aparegué Jesús per endur-se Maria a la casa del Pare.
Malgrat la imaginació que es pugui constatar en aquesta
narració, no deixa de ser signiicatiu que acabi bo i dient
que Jesús encarregà a sant Pere que prengués el cos de la
Verge i es dirigís a l’est de la ciutat –precisament on hi
ha el torrent de Cedró– per a dipositar-lo en un sepulcre
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nou que hi trobaria, on no s’hi havia posat mai ningú i
que Ell hi aniria després per a prendre’l al cel amb tots els
apòstols presents.
Probablement mai no sabrem la veritat de tot el que s’ha
dit ins aquí en aquest capítol. És per això que, a manera
de cloenda –i tal com es feia constar en la Introducció–
convidem el lector a elaborar la seva pròpia història
després de tota la informació i les relexions precedents.
Per tal de col·laborar en aquesta tasca, ens permetem
transcriure el fragment d’un text cristià apòcrif, no inclòs
en el Nou Testament, anomenat El trànsit de la Verge
Maria, escrit el segle II de la nostra era, sobre el qual
es basen algunes tradicions populars de l’assumpció de
Maria al cel. El seu contingut poètic aporta interessants
punts de coincidència amb detalls ja esmentats i, alhora,
ens pot ajudar a apropar-nos a l’excelsa santedat de la
Mare de Déu.

Mort de Maria
Llavors Maria es prosternà a terra i començà de pregar
al Senyor dient:
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–Recorda’t de mi, rei de la glòria. El teu nom sant i digne
de lloança té la mateixa dignitat que el Pare i l’Esperit
Sant. Et demano que escoltis la veu de la teva serventa:
que cap força satànica no se m’acosti, ni vegi davant meu
els esperits detestables ni el príncep de les tenebres.
El Salvador li respongué:
–Quan el Pare m’envià i jo vaig sofrir els suplicis d’una
mort cruel per donar vida a tot el món, el príncep de les
tenebres se m’acostà, però no trobà en mi cap rastre de la
seva obra, i es retirà vençut. Tu el veuràs, com és norma
per a tot el llinatge humà, i per tant, cal que tu també passis
per la mort; però no et podrà fer cap mal, perquè jo sóc
amb tu per ajudar-te. Puja, doncs, al damunt del teu llit i
arriba al inal de la vida com mana la llei d’Adam. Vine,
no tinguis por, perla meva preciosa; vine, parenta meva,
entra a l’estança de la vida eterna; els exèrcits celestials
t’esperen per conduir-te al goig del paradís.
Quan el Senyor hagué dit aquestes paraules, Maria
s’ajagué al seu llit, donà gràcies al Senyor, i exhalà
l’Esperit.

75

Els apòstols veieren que la seva ànima era d’una
blancor tan intensa que cap llengua humana no podria
descriure-la adequadament; era més forta que la blancor
de la neu i que la de tots els metalls argentats, i irradiava
una claredat molt lluminosa.

Jesús s’endu al cel l’ànima de Maria
Llavors el Salvador va coniar l’ànima de santa Maria
a l’arcàngel Miquel, que era el guardià del paradís i
el príncep del poble dels hebreus. Després digué als
apòstols:
–Pere, tingues cura del cos de Maria; porteu-lo a la part
dreta de la ciutat, cap a orient, i allí trobareu un sepulcre
nou, on encara no han posat mai ningú. Sepulteu-la allí i
espereu-me tres dies, ins que jo torni a vosaltres.
Havent dit això, el Senyor s’allunyà amb l’ànima de
la seva mare i amb els àngels sants, enmig d’una gran
resplendor. Els àngels se n’anaven plens d’alegria i
entonaven grans lloances al Senyor.
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El cos de Maria és preparat per a la sepultura
Les tres verges que eren allà van agafar el cos de la
benaurada Maria per rentar-lo com es fa amb els difunts.
Quan començaren a despullar-lo, aquell cos sant va
resplendir de sobte amb tanta claredat que podien tocar-lo
i preparar-lo, però no el podien veure a causa de la forta
llum que brillava, sinó que sols es podia percebre mentre
el rentaven que aquell cos era puríssim i no profanat per
cap baixesa humana.
Quan li van posar els vestits d’enterrament, aquella
llum que resplendia desaparegué a l’instant. La cara de
la benaurada Maria era com la lor del lliri, i en sortia
una olor molt suau.

Sepultura de Maria i arribada de Jesús
Els qui portaven Maria van arribar a la vall de Josafat,
tal com els havia ordenat el Senyor. Llavors la posaren
al sepulcre, el tancaren amb una pedra i s’assegueren
davant l’entrada, com també els havia ordenat el Senyor.
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El tercer dia, pels volts de l’hora tercera, es presentà
el Senyor acompanyat d’una multitud d’àngels, i saludà
els apòstols dient:
–La pau sigui amb vosaltres.
Ells el van adorar i digueren:
–Glòria a tu, oh Déu, l’únic que fa grans meravelles!
Llavors el Salvador els digué:
–Quan encara era corporalment amb vosaltres, enviat
pel Pare, abans de complir els misteris de la passió, us
vaig prometre això: Vosaltres, els qui m’heu seguit, quan
neixi el món que ha de venir i el Fill de l’home s’assegui
en la seva majestat, us asseureu també en els dotze trons i
judicareu les dotze tribus d’Israel. El meu Pare va decidir
d’escollir aquesta dona d’una de les tribus d’Israel perquè
jo m’encarnés per mitjà d’ella. Per això la vaig santiicar
i en vaig fer un temple cast, inviolable, perquè fos verge
abans del part i continués verge després del part. Ara que
ha sofert allò que la natura exigia, què voleu que faci per
ella?
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Pere i els apòstols respongueren:
–Senyor, et vas escollir aquest vas perquè fos el teu
tabernacle puríssim, tu que coneixes totes les coses des
d’abans que comencessin els segles. Si no és contrari a
la teva decisió poderosa, a nosaltres, servents teus, ens
semblaria que, de la mateixa manera que tu vas vèncer la
mort i ara regnes gloriós, has de ressuscitar el cos de la
mare i portar-la feliç amb tu al cel.

Resurrecció de Maria
El Senyor digué als apòstols:
–Que es faci tal com desitgeu.
Tot seguit va venir l’arcàngel Miquel i presentà l’ànima
de Maria al Senyor, tal com ell li havia ordenat.
Llavors el Salvador digué:
–Aixeca’t parenta meva, coloma meva, tabernacle de
la glòria, vas de la vida, temple celestial; així com no
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vas experimentar la taca del pecat que arriba mitjançant
el coit, tampoc no sofriràs la corrupció del cos en el
sepulcre.
Immediatament, Maria es va alçar del sepulcre, es
llançà als peus del Senyor i començà a gloriicar Déu
dient:
–No sóc capaç d’agrair dignament els teus dons,
Senyor omnipotent, perquè ni el món sencer no pot lloarte com cal. Que el teu nom, oh Déu d’Israel, sigui beneït
i exalçat, amb el Pare i l’Esperit Sant, per tots els segles.

Jesús s’acomiada dels apòstols i torna al paradís amb
Maria
El Senyor va enlairar Maria, la besà i la posà en mans
de l’arcàngel Miquel. Llavors fou enlairada en un núvol
amb els àngels a la presència del Senyor.
Després el Senyor digué als apòstols:
–Veniu amb mi al núvol.
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Així que arribaren, els besà, i els digué:
–Us dono la meva pau, us deixo la meva pau. Jo sóc
amb vosaltres dia rere dia ins a la i del món.
Havent dit això, el Senyor fou acollit en el paradís,
amb els àngels que cantaven i amb la seva mare.
Els apòstols, arrabassats en un núvol pel poder de
Crist, van ser deixats cada un al lloc on li havia tocat
de predicar, i explicaven i reconeixien les meravelles de
Déu, que en Trinitat perfecta i en una sola substància
divina viu, governa i regna pels segles dels segles.
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No dubtis a divulgar el contingut d’aquest llibre si
creus que això pot ajudar algú. També es pot accedir
gratuïtament al text a través del web
http://www.imacxiom.cat/
De la mateixa manera es poden obtenir tots els llibres
publicats anteriorment dins d’aquesta col·lecció:
• Déu, aquest desconegut (un testimoni de fe)
• El més enllà, aquest desconegut (el goig de l’esperança)
• La caritat, aquesta desconeguda (esclat d’amor)
• La pau, aquesta desconeguda (Una utopia?)

