Anunci a Maria
L’Evangeli d’avui ens parla de l’Anunciació de Jesús. L’Àngel Gabriel diu a
Maria “Tindràs un fill i li posaràs de nom Jesús. Serà gran i l’anomenaran Fill de
l’Altíssim”. I davant del dubte de Maria, li diu: “L’Esperit Sant vindrà sobre teu, i
el poder de l’Altíssim et cobrirà amb la seva ombra”.
Aquest Evangeli ha servit tot sovint per parlar de la virginitat de Maria. Però
també pensem que ens serveix per donar un nou enfocament a aquesta
virginitat i entendre el naixement de Jesús com el naixement d’una nova
humanitat. La virginitat de Maria ens diu dues coses: disponibilitat a col·laborar
en la gestació de la Nova Humanitat i comptar amb la força de l’Esperit per
aconseguir-ho.
El problema és que cal articular els mecanismes necessaris per fer possible
que aquesta nova humanitat desplegui tots els efectes damunt nostre. Cal
trobar la manera de que l’Esperit de Déu implementi aquesta nova humanitat,
sigui capaç de sotragar els fonaments de la nostra societat i que ens empenyi a
construir un nou món on prevalgui la gratuïtat abans que la productivitat.
Com ha de ser aquesta nova humanitat? Ha de ser una Humanitat que no
confiï amb els poderosos ni amb aquells que tenen el poder econòmic o social.
Ha de ser una nova Humanitat que actuï tal i com ho va fer Maria. Ella, quan
rep la noticia, creu, i se’n va a veure la seva cosina. Nosaltres hem de fer el
mateix. Creure, moure’ns, col·laborar i construir una nova Humanitat ja que
l’Esperit de Déu ens hi convida. Cadascú dintre seu ha de saber com actuar per
fer palesos els ideals de justícia, solidaritat i felicitat. Cal tenir un esperit creatiu
per dotar la Nova Humanitat d’una força i energia capaç de canviar els
esquemes polítics i socials que són caducs i decadents.
Entre tots posem el nostre gra de sorra.
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