Glossa

Maria
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Aquest any, la festa de la Immaculada coincideix amb el
segon diumenge d’Advent. Maria, figura major d’aquest
temps, enguany llueix d’una manera especial i ens ensenya a preparar-nos per al Nadal.
Maria es la dona atenta, oberta, valenta i confiada. Maria,
a més, és bona mestra, perquè ensenya amb l’exemple.
Ella és la dona atenta a Déu. En el recolliment silenciós i
pausat de Natzaret ens ensenya a aturar-nos. Tots sabem
que viure atrafegats no ens permet adonar-nos del que
realment ens passa a nosaltres i als altres. Maria, aquest
Advent, ens invita a relaxar l’agenda, a renunciar a fer,
mirar o programar per dedicar més temps a contemplar.
Lluny de viure uns dies avorrits i grisos ens sorprendrem
del color que pren tot el que passa per dins nostre i davant nostre.
Ella és la dona oberta a Déu. Ella veu amb els ulls del cor,
beslluma Déu en el quotidià: s’adona dels seus xiuxiueigs
en el silenci; capta la seva acció en les persones i esdeveniments; i s’adona de la seva presència esclatant quan es
revela. La Immaculada ens mostra que el pecat enteranyina els sentits interiors. Maria aquest Advent ens proposa “fer dissabte” en la nostra ànima per poder veure el
Senyor que es vol fer present.
Ella és la dona valenta, la dona del sí, la noia forta que
davant la proposta de Déu no dubta. Pregunta, entén que
Déu és més gran i ho pot tot i diu que està disposada. En
un temps d’inseguretats i de pors, Maria ens ensenya a fiar-nos de Déu. Qui més qui menys tenim alguna decisió a
prendre —començar una relació; cercar o canviar de treball; obrir-se a tenir un fill; renunciar a quelcom a causa
de la vellesa; afrontar aquell problema—. Maria ens em-

peny a escoltar Déu i a descobrir el camí que ha pensat
per a nosaltres. Ella ens impulsarà a dir un sí sense por i
sense condicions.
Ella és la dona de la confiança en Déu: la que posa a les
seves mans el que diran; la que fa viatges incomprensibles; la que acull les circumstàncies tal i com venen i sap
descobrir-hi que Déu hi trama quelcom. En aquest temps
de frustracions i malestar, de fracassos i de sense sentit,
Maria ens ensenya a entendre que no estem sols en la
composició de la nostra vida, que a Déu no li molesten les
marrades o els obstacles, al contrari, els aprofita. Maria
ens fa veure que quan diem sí a la voluntat de Déu, tot li
serveix. Fins i tot allò que a nosaltres ens frustra o ens
ensorra. Maria ens pot ajudar a mirar a fons el que ara
ens està passant i a descobrir-hi l’ordit de Déu.
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