Glossa

Li oferiren presents: or, encens i mirra (Mt 2,11)
Romà Casanova, bisbe de Vic

Aquells mags que vingueren d’Orient a Betlem, on havia
nascut Jesús, tot seguint l’estel, són uns personatges de
l’Escriptura que tenen en la nostra cultura gran ressonància. La nostra tradició ens els fa mirar amb il·lusió,
ja que, havent portat presents a Jesús, són fautors i font
d’inspiració per als regals dels més petits de casa, i dels
no tan menuts.
Els mags, que apareixen en l’evangeli de Mateu, són protagonistes d’una història de recerca. Ells, acostumats
a escrutar els cels, descobriren un nou estel, signe del
naixement d’un nou rei. I es posaren en camí. L’estel els
guiava. El camí, ben segur que fou llarg, i, de vegades, el
dubte devia aparèixer. Mes ells seguiren avançant somiant la meta. L’estel no sempre era present. Sempre hi ha
núvols i algun dubte en el cor. Però podia més en ells el
desig de veure el rostre d’aquell nen, tot just nat, que, per
la lluïssor de l’estrella, els seus ulls, devien mirar amb
una tendresa, com ningú no havia fet mai. En arribar a
Jerusalem, lloc del poder —oh cosa estranya!—, l’estel va
desaparèixer. Herodes, reietó, encara que amb malícia
envejosa en el cor, els indicà la ciutat de David, ja que allí
deien les Escriptures que havia de néixer el Messies. I

vers allà s’encaminaren, amb un batec més ràpid al cor, ja
que eren ben a prop del terme del seu camí.
La seva alegria fou immensa en veure l’infant en braços
de Maria, la seva mare. Fou tanta la seva alegria, amarada de fe i de devoció, que no pogueren fer res més que
posar-se de genolls, davant de Jesús. Com expressa la
tradició pictòrica cristiana, juntament amb aquest gest
d’adoració, també posaren les seves corones a terra, ja
que eren davant el qui és el Rei i el Senyor del món i de
la història. El seu homenatge, a més, fou acompanyat de
l’oferiment de tres presents: or, encens i mirra. En reconèixer-lo com a rei, li oferiren l’or que guardaven. Com
que entengueren que era de naturalesa divina i celestial,
li regalaren encens perfumat. I en reconeixement i anunci de la seva mort redemptora li presentaren mirra.
I nosaltres, què li oferim? El que a ell li plau és que el cerquem
amb tot el cor i que siguem nosaltres «estels» que guiïn els
qui encara no el coneixen a trobar-se amb ell. El que més li
agrada és que complim la voluntat del Pare i que ens deixem
sorprendre per Déu, que ens vol portar per camins d’amor i
de llibertat. Que no ens robin mai el veritable Nadal!
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