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TREPITJAR EL CAP DE LA SERP 

 
 
 
Sempre tenc gravada dins la retina la imatge de la Puríssima de la meva parròquia natal as Migjorn. Record amb 
agraïment els mesos de Maria celebrats en aquella capella i la gran festa que es feia el dia de la Puríssima quan 
durant tot el dia, pels carrers, es resava el rosari i es cantaven bells cants a la Mare de Déu. Sempre m’ha agradat 
contemplar aquella imatge de Maria de la nostra parròquia: una al.lota jove, amb els cabells ben llargs i castanys, 
vestida de blanc amb una capa blau-cel, amb les mans creuades sobre el pit i la mirada baixa, amb un mig 
somriure als llavis. 
 
 
Sempre que contempl aquesta imatge hi veig reflectida en ella el càntic del Magníficat que va sortir dels llavis de 
Maria: la mirada baixa sembla mostrar aquella timidesa i vergonya que sent algú quan no es sent digne de tant 
d’honor, i les mans creuades sobre el pit són una forma de mostrar l’agraïment que surt del cor humil per les 
meravelles que Déu ha obrat amb la seva serventa. 
 
 
Però si hi ha una característica en la iconografia de la Immaculada Concepció és precisament la serp, un animal 
que ens remet al relat del Gènesi que escoltam en la primera lectura de la festa i que ens recorda el drama del 
pecat original. Adam i Eva es deixen seduir per la serp, mengen del fruit prohibit i rompen totes les relacions 
fonamentals que els eren constitutives. En el relat, que el contemplam com un Protoevangeli, o sigui, com un 
primer anunci de la salvació, podem llegir-hi la condemna que Déu fa a la serp dient-li: “T’arrossegaràs sobre el 
ventre i menjaràs pols tota la vida. Faré que sigueu enemics tu i la dona, i el teu llinatge i el d’ella. Ell t’atacarà el 
cap, i tu l’atacaràs al taló” (Gn 3,14-15). 
 
 
Maria ha estat concebuda sense pecat original, ella és la mística cambra de la qual sortirà aquell llinatge que 
vencerà per sempre el domini del pecat i de la mort. Maria és la dona tota de Déu i ella té el coratge de mirar 
cara a cara a la serp, trepitjar-li el cap i dir-li sense por que no té cap tipus de domini en la seva vida. Així com el 
pecat d’Adam i Eva va ser una desobediència i un amagar-se de Déu, la salvació que ens duu el nou Adam i la 
nova Eva serà una total obediència als plans del Pare, sense amagar-se,mostrant al món i a la història que és 
possible viure segons el pla original del Creador. 
 
 
La festa de la Puríssima ens convida a nosaltres a no deixar-nos temptar per les serps del nostre temps. La 
temptació sempre hi és, sempre ens roda pels peus i són totes aquelles ofertes de falsa felicitat centrades en 
l’egoisme, en l’autosuficiència, en oblidar-nos de Déu i dels altres... Maria ens ajuda a ser valents i a trepitjar el 
cap de la serp perquè el seu verí no afecti la nostra vida. 
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