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MARIA, ICONA DE LA MISERCÒRDIA 

Francesc Torralba 

No és fàcil dissertar sobre la verge Maria. Hi ha tants aspectes de la 

seva persona que han estat explorats teològicament, que el primer que 

experimenta algú, com ara jo, a l'hora de endinsar-se en l'univers mariològic, és 

perplexitat. Em proposo, en aquesta breu locució, aprofundir en Maria, com a 

referent de la misericòrdia, com  a espill de la misericòrdia de Déu en el món.  

Misericòrdia és un mot estranyament emprat en les societats 

secularitzades. És una virtut descrita pels sants Pares grecs i llatins, també 

pels tractadistes medievals. Ser misericordiós és, d'entrada, viure la misèria de 

l'altre com a pròpia, experimentar en el propi cor els seus sofriments. És el 

contrari de passar de llarg, de ser indiferent. La crida del Papa Francesc a 

combatre la globalització de la indiferència, a sortir de la petita bombolla en la 

qual estem instal·lats, és una crida a practicar la misericòrdia. La misericòrdia 

és una vivència del cor, un sentiment d'obertura i de comunió amb l'altre que 

solament pot viure un cor que ha vençut el seu enduriment. Els cristians veiem 

en Maria, la mare de la misericòrdia, el referent a imitar.   

Maria hostatja en el seu ventre la Paraula de Déu, el Fill de Déu 

encarnat; revela amb la seva vida, paraules i gestos, la infinita misericòrdia de 

Déu, acull la novetat de la seva Paraula i esdevé el nostre referent. Maria no és 

Déu, però a través d'ella, Déu es fa present en el món. Maria no és una 

persona de la Trinitat, però a través d'ella, el Fill es fa carn.  

El misteri de l'encarnació s'obre camí a través de Maria. Déu ha volgut 

fer-se present en la història a través de la seva persona, ha anhelat entrar en el 

drama de la història per salvar-la a través del seu ésser. Aquest misteri, que 

transcendeix la raó, és una paradoxa que, d'una banda, causa esglai, però de 

l'altra, una gratitud infinita. Maria hostatja la Paraula en el seu ventre, la 

naturalesa de Déu, d'un Déu que es defineix com l'Amor més gran.  Chesterton 

ens exhorta a no llegir aquesta història com una faula meravellosa, com una 

narració fantàstica per passar les nits d'hivern; ens exhorta a creure-ho 

fermament, a reconèixer, amb humilitat, els límits de la raó, per concebre-ho en 

la seva totalitat.  

No vull, però, endinsar-me en el misteri de l'encarnació, en la paradoxa 

més gran de totes, la d'un Déu que es fa home, en aquesta història d'amor i de 

patiment que és la presència del Déu encarnat en la història. Vull centrar la 

meva atenció en Maria, la marededéu, referent de la misericòrdia per a tots, 

l’amfitriona de la Paraula de Déu en el món.  
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Sant Ambròs, en el seu comentari a l’Evangeli de Lluc, qualifica Maria 

com a tipus (týpos) de l’Església. El Concili Vaticà es fa seva aquesta afirmació. 

Tipus és referent, model a imitar, a seguir. És aquell ideal que està en l’horitzó i 

que estimula el seu seguiment. Com és obvi, sempre hi ha una distància 

qualitativa entre el referent i el seguidor, però el model ens exhorta a 

desenvolupar les nostres potències, a emprendre el camí infinit de la bondat, a 

deixar-nos guiar per l’Esperit perquè arribem a ser allò que estem cridats a 

esdevenir.  

Com a primícia dels redimits, Maria és týpos, és a dir, prototipus de tots 

els redimits; però, al mateix temps, com a mare del Redemptor, és també la 

mare de tots els redimits. Per a nosaltres, és mare en l’ordre de la gràcia. El 

darrer concili formula de la següent manera aquesta convicció sobre un gran 

nombre de cristians: “Amb l’amor matern ella vetlla dels germans pel seu Fill, 

que encara pelegrinen i es troben enmig de perills i ansietat fins que siguin 

conduïts vers la pàtria benaurada”1. 

En el decurs de la història, l’Església ha après a veure en Maria no tan 

sols el testimoni i el tipus, sinó també com a creació especial de la misericòrdia 

divina. Maria és una redimida com la resta de redimits, però, a diferència 

d’aquests, és preservada, des del primer instant d’existència, lliure de qualsevol 

màcula de pecat. 

 És per això que l’Església oriental denomina Maria com la Totalment 

Santa (Panagia). El Totalment Altre, Déu, es fa present en la història en la 

Totalment Santa. En ella i en tota la seva vida s’imposa victoriosa la 

misericòrdia divina, que s’oposa al pecat, el fa anar enrere i crea espai per a la 

vida. Així, Maria és signe que el poder del pecat no pot, per principi, frustrar 

l’originari pla diví de salvació per a la humanitat. Ella és, d’alguna manera, 

l’arca segura en el diluvi, la resta santa de la humanitat i, al mateix temps, 

l’aurora de la nova creació. En la seva bellesa, encomiada per la literatura i l’art 

religiosos de totes les èpoques, resplendeix l’originària i definitivament perfecta 

bellesa natural. Ella és la criatura perfecta. En Maria hi veiem el pla originari del 

Creador i, a l’ ensems, l’ésser humà redimit. 

 És possible que, als ulls d'un pensament secularitzat, aquestes 

afirmacions semblin alienes a la realitat, però una mirada a la literatura 

moderna i contemporània, ens mostra com Maria segueix essent fins avui un 

motiu constant.  

Pensem, per exemple, en la Margarida (Gretchen) de Goethe en el 

Faust: “Oh tu, avesada als dolors, inclina misericordiosa el rostre sobre la meva 

aflicció”. El mateix motiu apareix, de nou, durant el Romanticisme en autors 

                                                             
1 Cf. LG 61. 
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com Brentano i Eichendorff. També Hölderlin i Rilke se serveixen del material 

tradicional, si bé no en la línia de l’espiritualitat de l’Església. De totes maneres, 

mostren que Maria segueixi tenint influència com a model i ideal d’allò humà. 

D’altra banda, l’escriptora alemanya, Gertrud von Le Fort, en els Himnes a 

l’Església, no tan sols fa seus els continguts de la tradició, sinó que els 

actualitza tot servint-se d’un eloqüent llenguatge poètic. 

 Consegüentment, tampoc en el nostre món modern resulta antiquat 

referir-se a Maria com a mirall concret i realització especial de la misericòrdia 

divina. Necessitem referents, models de carn i ossos que estimulen les nostres 

màximes potències, els nostres anhels de realització plena. Aquesta aspiració a 

l’ideal, a l’excel·lència, a la grandesa, emergeix de les profunditats del cor 

humà i necessita ecos i figures encarnades per a poder desenvolupar-se. 

Aquesta forma de parlar ens segueix mostrant en l’actualitat que el missatge 

cristià de la misericòrdia ha cobrat una concreta forma humana, de manera que 

podem captar la força transformadora de la misericòrdia divina, no només amb 

el cap, sinó també amb el cor. 

 Maria és, de totes les criatures, la que dóna cos a l’evangeli de la 

misericòrdia divina de la forma més pura i bella. Ella és la més pura 

representació de la misericòrdia de Déu i el mirall d’allò que constitueix el 

centre i la suma de l’Evangeli. Reflecteix tot l’encant de la misericòrdia divina i 

mostra l’esplendor i la bellesa projectant-se sobre el món des de la graciosa 

misericòrdia divina.  

 És així com, justament a la vista de les actuals circumstàncies vitals, 

sovint deficients i, a voltes, tan plana comprensió de la vida, Maria pot ser tipus 

i resplendent model d’una nova cultura de misericòrdia. I això, tant per a la vida 

de cada cristià com per a l’Església i la seva renovació a partir de la idea de 

misericòrdia, però també amb vista a la construcció d’una cultura de la 

misericòrdia en la societat.  

 L’Església catòlica fa un pas més, encara. Maria no és tan sols tipus i 

model, sinó també misericordiosa intercessora per l’Església i els cristians. Per 

això, a la més famosa i estesa oració mariana, l’Avemaria, que es remunta ja a 

la salutació de l’àngel i d’Isabel a Maria (cf. Lc 1, 28.42) se li afegí, a partir del 

segle XV, la petició: “Pregueu per nosaltres, pecadors, ara i en l’hora de la 

nostra mort”. Tampoc al jove Martí Luter li resultava desconeguda aquesta 

oració. En l’exegesi del magníficat hi percep l’esperança en una acció de Déu 

per intermediació de les criatures. Per això conclou la interpretació amb les 

paraules: “Que això ens ho concedeixi el Crist per la intercessió i la voluntat de 

Maria, la seva mare estimada”. 

 Maria no s’allunya del Crist ni tampoc hi afegeix res, l’únic mediador de 

la salvació. En la súplica de Maria es realitza més aviat d’una manera especial i 
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única la intercessió vicària per als altres que ha de distingir a tot cristià. Si es 

volgués formular allò dit en terminologia escolàstica, caldria afirmar: Maria viu i 

actua completament en virtut de la causa primera de la salvació; capacitada per 

—i totalment dependent— d’aquesta, en participa com a causa segona. 

 Els catòlics no adorem Maria; únicament i exclusivament Déu mereix 

adoració. Però sí que la venerem per sobre de totes les altres criatures com la 

criatura més perfecta de Déu i com a instrument en les mans divines. Ja que 

Déu és un Déu dels éssers humans i vol que la salvació que concedeix es 

realitzi a través d’éssers humans. També això és un signe de la filantropia i de 

la misericòrdia divines, que en Maria resplendeixen de manera exemplar i 

singular. 

 Maria recapitula en ella mateixa i reflecteix els principals misteris de la 

fe. S’hi resplendeix una imatge de l’home nou, redimit i reconciliat i del món nou 

i transfigurat que en la seva inimitable bellesa ens pot fascinar i hauria 

d’arrencar-nos de certa vaguetat i estretor de mires. Maria ens diu i mostra que 

l’evangeli de la misericòrdia divina en Jesucrist és el millor que se’ns pot dir i el 

millor que podem escoltar i, al mateix temps, el més bonic que pot existir, 

perquè és capaç de transformar-nos a nosaltres mateixos i de transformar el 

nostre món a través de la glòria de Déu en sa graciosa misericòrdia.  

 Aquesta misericòrdia, com a do diví, és simultàniament tasca de tots els 

cristians. Hem de practicar la misericòrdia. L’hem de viure i donar-ne testimoni 

de paraula i obra. Així, mitjançant un raig de la misericòrdia, el nostre món, 

sovint fosc i fred, es pot tornar una mica més càlid, més lluminós i més digne de 

ser viscut i estimat.  

 La misericòrdia és el reflex de la glòria de Déu en aquest món i ànima 

del missatge de Jesucrist que ens ha estat regalat, i que nosaltres, per la nostra 

part, hem de regalar-lo als altres. 


