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REIS - EPIFANIA DEL SENYOR.  

1ª LECTURA (Isaïes 60,1-6) 

Alça’t radiant, Jerusalem, que arriba la teva 
llum i sobre teu clareja com l’alba la glòria del 
Senyor. Mentre les tenebres embolcallen la 
terra, i fosques nuvolades cobreixen les 
nacions, sobre teu clareja el Senyor i apareix 
la seva glòria. Els pobles s’acosten a la teva 
llum, els reis busquen la claror de la teva 
albada. Alça els ulls i mira al teu entorn: tots 
aquests s’apleguen per venir cap a tu; porten 
de lluny els teus fills, duen als braços les 
teves filles. Tota radiant i meravellada veuràs 
amb el cor eixamplat com aboquen damunt 
teu els tresors del mar i porten a casa teva la 
riquesa de les nacions. Et cobriran onades de 
camells, dromedaris de Madian i d’Efà; tots 
vénen de Sabà portant or i encens i cantant la 
grandesa del Senyor. 

2ª LECTURA (Efesis 3,2-3a.5-6) 

Germans, segurament heu sentit dir que Déu 
m’ha confiat la missió de comunicar-vos la 
seva gràcia: per una revelació he conegut el 
misteri secret, que els homes no havien 
conegut en les generacions passades tal com 
ara Déu l’ha revelat per l’Esperit als sants 
apòstols de Crist i als profetes. 

El secret és aquest: que des d’ara, per 
l’evangeli, tots els pobles, en Jesucrist, tenen 
part en la mateixa herència, formen un mateix 
cos i comparteixen la mateixa promesa. 

EVANGELI (Mateu 2,1-12) 

Quan va néixer Jesús a Bet-Lèhem de Judea, 
en temps del rei Herodes, vingueren d’Orient 
uns mags i, en arribar a Jerusalem, 
preguntaven: «On és el rei dels jueus que 
acaba de néixer? Hem vist com s’aixecava la 
seva estrella i venim a presentar-li el nostre 
homenatge.» El rei Herodes i tota la ciutat de 
Jerusalem s’inquietaren en sentir aquestes 
noves. Herodes convocà tots els grans 
sacerdots amb els lletrats del poble i els 
preguntava on havia de néixer el Messies. Ells 
respongueren: «A Bet-Lèhem de Judea. Així 
ho escriu el profeta: “Bet-Lèhem, terra de 
Judà, no ets de cap manera la més petita 
entre les famílies de Judà, perquè de tu 
sortirà un príncep que pasturarà Israel, el 
meu poble”.» Llavors Herodes cridà 
secretament els mags i s’informà ben bé del 
moment en què s’havia aparegut l’estrella. 
Després els encaminà a Bet-Lèhem amb 
aquesta recomanació: «Aneu, busqueu-lo ben 
bé, aquest nen, i quan l’haureu trobat, feu-
m’ho saber, que jo també vull presentar-li el 
meu homenatge.» Sortint de l’audiència del 
rei, es posaren en camí. 

Llavors s’adonaren que l’estrella que havien 
vist aixecar-se anava davant d’ells fins que 
s’aturà sobre el lloc on hi havia el nen. La 
seva alegria en veure allà l’estrella va ser 
immensa. Entraren tot seguit a la casa, 
veieren el nen amb Maria, la seva mare i, 
prostrats a terra, li prestaren el seu 
homenatge. Van obrir llavors les seves 
arquetes per oferir-li presents: or, encens i 
mirra. 

Després, advertits en un somni que no 
anessin pas a veure Herodes, se’n tornaren al 
seu país per un altre camí.  



PROJECTE D’HOMILIA
La Festa de la Epifania és, a Orient, la festa paral·lela 

del nostre Nadal a Occident. 
Aquí es pot veure la importància de les PARAULES. Tot i 

que les paraules són creades per nosaltres, un cop 
creades tenen la seva pròpia dinàmica, i ens impulsen a 
fer o pensar d’acord amb les paraules que hem creat o 
que ens han imposat. 

Resulta que, a la part occidental de l’antic Imperi 
Romà, el SOLSTICI D’HIVERN es celebrava amb una festa que 
se’n deia “Nadal del Sol invicte”. Per això, quan es va 
cristianitzar aquesta festa, va convertir-se en el “Nadal de 
Jesús”, i les celebracions es van centrar en el Naixement i 
la Infantesa de Jesús, ja que “nadal” significa “natalici”.  
En canvi, a la part oriental de l’Imperi Romà, el SOLSTICI 
D’HIVERN es celebrava amb una festa que se’n deia 
“Epifania del Sol”. “Epifania” significa “manifestació”. 
Quan es va cristianitzar, es va convertir en l’Epifania de 
Jesús o l’Epifania del Senyor, i no tenia res a veure amb 
el seu naixement o infantesa sinó amb aquells relats 
evangèlics on es manifestava més clarament la divinitat 
de Jesús. En concret, l’evangeli propi del dia de l’Epifania, 
en les Esglésies orientals, és el del Baptisme de Jesús, 
posat pels evangelistes al començament de la seva vida 
pública, quan Déu mateix manifesta qui és realment 
Jesús: Una veu digué des del cel: “Aquest és el meu Fill, 
el meu estimat, en qui m’he complagut” (Mateu 3,17). 
Transvasament de festes. 

Aviat la festa occidental del NADAL va passar a l’Orient, i 
la festa oriental de l’EPIFANIA va incorporar-se al nostre 
Nadal, encara que canviant una mica el seu significat pel 
fet de celebrar-se en el marc de la Infantesa de Jesús. Per 
això el relat del Baptisme de Jesús va ser desplaçat al 
diumenge següent, i per al dia de l’Epifania es va escollir 
el relat dels Mags d’Orient. Així, de l’Epifania, entre 
nosaltres, també se’n diu festa dels Mags o dels Tres 
Reis. 
El relat dels Mags. 

L’evangeli no parla ni de “reis” ni de “tres” sinó de “uns 
mags”. Aquesta paraula és utilitzada amb intenció, ja que 
els mags, que sovint eren també astròlegs, eren 
considerats, pels jueus, persones sospitoses d’idolatria, 
perquè divinitzaven les estrelles. 

En el Relat dels Mags, Mateu estableix un contrapunt 
entre els “mags” i els “grans sacerdots i els Lletrats 
d’Israel”. Aquests, tot i disposar de les Escriptures que 
parlen del Messies, no s’adonen de res ni estan al cas del 
NAIXEMENT del Rei dels jueus. En canvi, fora d’Israel, on 
només comptaven amb el llenguatge “sospitós” de les 
estrelles, l’han conegut i hi responen amb generositat. 

Segons la mentalitat popular, cada persona té la seva 
estrella (està connectada a les realitats superiors). 
Evidentment, les persones que tenen una missió més 
important, la seva estrella ha de brillar més. Els Mags, 
atents al llenguatge del cel, han vist com s’hi alçava una 
estrella molt important; tan important que van a retre 
homenatge al seu “propietari”. 

Però s’han equivocat en una cosa: han pensat que una 
persona important havia de néixer en un lloc important: 
Jerusalem, la capital del país. Però allà no saben res de 
res… Primer “tota la ciutat” s’esvera molt pel que diuen 
els Mags. Després,  buscant a les Escriptures, troben que 
el Messies “havia de néixer a Betlem”. Només quan surten 
de Jerusalem, els Mags tornen a veure l’Estrella. I senten 
una gran alegria: ara han descobert que la importància 
del nen que van a adorar no té res a veure amb els 
poders constituïts. Quan se’n tornin, ja no passaran per 
Jerusalem a pesar de les indicacions que els havia donat 
Herodes. 

Aquest relat resulta sorprenent entès des de la nostra 
cultura actual, ja que hem perdut el llenguatge de les 
estrelles. La majoria de persones no les coneix gens ni 
mica, les estrelles, ni s’ha parat mai a contemplar-les. És 
cert que força gent es mira els horòscops, o que els 
astròlegs estan de moda… Però jo parlo de mirar el cel i 

de contemplar els estels reals, no de mirar… les pàgines 
dels diaris. 

Amb tot, no cal preguntar-se de quina estrella, cometa 
o meteorit parla aquest relat evangèlic. Els evangelis no 
fan Astronomia (ni Astrologia!) sinó “Bona Notícia”. És un 
relat confeccionat a partir del llenguatge popular 
d’aleshores, enriquit amb “tradicions i promeses” extretes 
de la Bíblia. Un relat creat per a comunicar un missatge 
important. 

El Relat dels Mags, exclusiu de l’evangeli de Mateu, és 
molt diferent del Relat dels pastors, exclusiu de l’evangeli 
de Lluc. En els dos casos són els  únics a qui és 
comunicat el Naixement de Jesús. Tenen en comú que 
tant els mags com els pastors vetllaven de nit, estaven 
atents, i tenien un cor generós. També cal notar que tant 
els mags com els pastors, en aquell moment a Israel, 
eren persones marginades i sospitoses. 

A cada país la Festa de Reis ha pres una determinada 
forma popular. Entre nosaltres ha cedit el protagonisme 
als infants, i al nostre anhel, més o menys dissimulat, de  
recuperar la “innocència”. Però he de confessar que no em 
resulta gens fàcil trobar la part positiva de tanta moguda 
en relació a una ficció. Em refereixo a les cavalcades 
oficials, amb autoritats implicades per fer més “creïble” la 
“piadosa mentida”. Potser es tracta simplement d’una 
mostra més de la tendència actual a entendre la vida com 
un espectacle.. 

MISSATGE 
Déu se’ns manifesta en Jesús (Epifania), i es manifesta 

a tots els homes. Els Mags representen tots els Pobles 
que, tot i no ser considerats “Poble elegit”, tenen la seva 
manera d’estar atents, de conèixer i de respondre. Com 
hem llegit a la 2ª Lectura, “des d’ara, per l’evangeli, tots 
els pobles, en Jesucrist, tenen part en la mateixa 
herència, formen un mateix cos i comparteixen la mateixa 
promesa”. 

No compta ser fidel d’una religió o d’una altra (o no ser 
religiós). Allò que compta és la resposta que donem a 
l’Home, que s’ha convertit en la “manifestació universal” 
de Déu. 

RESPOSTA 
La badoqueria dels Grans Sacerdots i Lletrats  ens ha 

de servir d’advertiment. Hi ha una tendència en cada 
Poble a considerar-se d’alguna manera “poble elegit”. 
També, en tota religió, hi ha la tendència a considerar-se 
“l’única vertadera Religió”. Però el relat d’avui ens deixa 
clar que allò que compta és estar atents a “l’estrella” de 
cada ésser humà i estar disposats a retre-li homenatge 
amb els nostres dons. El viatge dels Mags és un viatge 
espiritual que hem de fer cada un de nosaltres: del culte 
a les Estrelles a la veneració de l’Home; de la religió al 
temple a l’amor a l’Home, el qual s’ha convertit en el camí 
indispensable per arribar a Déu. 

La resposta contrària ve representada per Herodes, el 
Poder antihumà. Per a ell, totes les persones que no 
estan sota el seu control són perillosos rivals que cal 
eliminar. 

PREGUNTES per al diàleg 
1. En altres èpoques havíem pensat que la nostra Religió 

era la verdadera i, conseqüentment, les altres eren 
falses o menys verdaderes. Què en penseu avui? 

2. En el nostre entorn, la Festa de Reis genera molta 
il·lusió, però també molta desil·lusió. Quin comentari us 
mereix tot plegat?  



Paraules i Parauletes 
BAPTISME DEL SENYOR. CICLE C.  

“MAGS”. 

76. Mags. (...vingueren d’Orient uns mags...). 
Els Mags surt diverses vegades a la Bíblia. Juntament amb els Endevins i els Experts en encanteris, 

eren consultats pels antics monarques d’Orient en moments especialment delicats.  
En aquest punt, Israel era l’excepció. Com a Poble elegit, considerava un privilegi haver rebut la Llei de 

Moisès, que li permetia interpretar, en cada moment, quina era la voluntat de Déu, expressada a través 
dels diferents esdeveniments.  

En l’àmbit religiós d’Israel, la màgia era vista com idolatria; i practicar-la, constituïa una infidelitat a 
l’Aliança amb Déu. 

Per això resulta extremadament sorprenent que l’evangeli de Mateu parli dels Mags d’Orient en positiu, i 
com els únics que, interpretant els seus signes idolàtrics, van conèixer i reconèixer el naixement de Jesús. 
(Nota. Lluc fa el mateix, però per comptes dels Mags hi posa els Pastors, que, com els mags, també eren, 
dintre d’Israel, religiosament menyspreats). 

El relat dels Mags és un relat literari amb el qual se’ns vol advertir que, a l’hora d’acollir l’Infant que 
acaba de néixer, és a dir l’Home Nou, tots els Pobles tenen la seva oportunitat. Més encara: els qui es 
troben més “lluny” són els “primers”. Els llenguatges de cada Poble són diferents, però la capacitat de 
respondre a la Bona Notícia no depèn del llenguatge sinó de l’actitud, oberta o no, de cadascú. Els grans 
sacerdots i els lletrats disposen del llenguatge explícit de la Bíblia. Saben llegir-la i entendre el que diu. 
Però només es van inquietar en sentir el que deien els Mags, sense donar-hi cap resposta adient. Tenien 
el cor tancat. 

Sembla clar que l’evangeli de Mateu, fent servir la paraula “mags”, vol evocar dos episodis de la Història 
d’Israel perquè serveixin de marc al relat del Naixement de Jesús, ajudant-nos a entendre tot el seu 
abast. 

El primer és l’Oracle de Balaam. (Llibre dels Nombres, 22ss). Balaam era un mag al servei del rei de 
Moab. Aquest rei tenia un greu problema: el seu país era envaït pel poble jueu, i temia ser engolit pels 
nous ocupants. El rei demana l’ajuda del mag Balaam, perquè maleeixi els campaments Israelites. Però 
les paraules que surten de Balaam no són cap maledicció sinó que pronuncien diferents benediccions. La 
quarta benedicció diu: 

El veig venir, però no pas ara; 
el contemplo, però no és a prop: 
surt de Jacob una estrella, 
s’aixeca un ceptre a Israel... (Nombres 24:17) 

L’evangeli de Mateu ens presenta el Naixement de Jesús com el compliment d’aquest oracle. 
El segon episodi evoca els mags d’Egipte que, després d’intentar fer els mateixos miracles que Moisès 

davant el faraó, al final reconeixen que ells no poden igualar-los perquè en els miracles de Moisès hi actua 
mà de Déu (Èxode 8:15). 

A pesar d’aquest reconeixement dels seus mags, el faraó va endurir el seu cor, i no va deixar marxar el 
Poble Jueu. Mateu estableix un paral·lelisme entre la duresa de cor del faraó, que va manar llançar al riu 
Nil els fills dels Hebreus (Èxode 1:22), i la duresa de cor d’Herodes que va fer matar els nens Betlemites 
(Mateu 2:16). 

Es vol fer entendre que la duresa de cor (la crueltat) no és pròpia dels Pobles pagans. Tots poden caure 
en la crueltat. Els Israelites van sortir d’Egipte fugint de la crueltat del faraó i van formar un regne a 
Palestina. Jesús ha de sortir de Palestina per la crueltat d’Herodes, i troba refugi a Egipte. “Egipte”, terra 
de crueltat i terra de refugi, com pot passar amb qualsevol altre Poble.  

Seria bo de tenir-ho en compte, i corregir alguns cants litúrgics que encara parlen d’Egipte com a terra 
d’esclavitud. No és correcte continuar amb aquest vocabulari ofensiu i injust. 

En llegir aquests relats ens adonarem de seguida que són molt reals. Pertanyen a tots els temps i 
afecten tots els Pobles. Però no són explicats per a fer Història en el sentit científic actual. Són 
evocacions de tradicions populars que serveixen de llenguatge per explicar el significat de Jesús, i de la 
Història de la Humanització.  

Mossèn Pere Torras 

http://www.bci.cat/index.php?llibre=4&capitol=143&select=22
http://www.bci.cat/index.php?llibre=4&capitol=145&select=24
http://www.bci.cat/index.php?llibre=2&capitol=60&select=8
http://www.bci.cat/index.php?llibre=2&capitol=53&select=1
http://www.bci.cat/index.php?llibre=50&capitol=1111&select=2


Tertúlia en espiral
EPIFANIA DE SENYOR - REIS 

Magda 
Amb l’evangeli d’avui passa, altra vegada, allò que ja 

us comentava el dia passat: les Lectures de la missa ho 
barregen tot. En aquest Nadal, a vegades es llegeix 
l’evangeli de Lluc, a vegades el de Joan, per Reis es 
llegeix el de Mateu que, sobre la infantesa de Jesús, no té 
res a veure amb el de Lluc. Així no es pot entendre res de 
res. 
Víctor 

Ja t’he respost altres vegades que no anem pas a 
missa per estudiar la vida de Jesús. Se suposa que això 
ja s’ha fet a la catequesi o a l’escola. Les lectures de la 
missa serveixen per celebrar les FESTES. Per celebrar 
aquesta FESTA DELS REIS es llegeix l’evangeli que parla dels 
Reis. Ho trobo normal. 
Bet 

Jo em pensava que les coses anaven al revés: que 
celebràveu la festa dels Reis perquè l’evangeli parla 
d’aquests senyors. Si no fos pels evangelis, no estaríeu 
embrancats amb festes tan estranyes. 
Magda 

Sí i no. Normalment les festes cristianes són festes que 
ja existien i que es van cristianitzar. Concretament Nadal i 
Reis (o Epifania) són antigues festes en honor del Sol, 
que ja existien molt abans del cristianisme. 
Juli 

O sigui: que quan n’hi ha tants que es queixen de la 
descristianització d’aquestes festes, resulta que és al 
revés: són festes paganes cristianitzades. Jo també havia 
llegit alguna cosa així… 
Víctor 

Això és normal. Les festes són necessàries, perquè els 
humans hem de trencar de tant en tant el ritme feixuc de 
cada dia. A mi em sembla que el més important és la 
festa en si mateixa. La manera de celebrar-la depèn de 
cada Cultura o de cada moment. 
Bet 

Però precisament ara per Nadal, hi ha una gran 
acumulació de festes. No crec que responguin a cap 
necessitat humana. El contrari: ara, allò que resulta 
agobiant és precisament tantes festes! Però no seria així 
si no fos pel negoci… 
Juli 

Això de les necessitats és un terreny molt complicat. 
Les necessitats són moltes, i presenten moltes cares. El 
negoci és una necessitat; per a molts també ho és el 
consum, o el retorn a la infantesa, o la religió, o somiar 
en regals, o en estrelles,… o en ferotges enemics, com diu 
el relat d’avui. Jo no em crec res de tot això que hem 
llegit, però reconec que, com a relat literari, està força 

bé: un nen indefens, un rei cruel que el vol matar, uns 
mags que el “salven”… Què més voleu?! 
Víctor 

Home, Juli! Ets molt radical. Per què no podria haver-hi 
alguna cosa de veritat en tot això?! Si s’ha convertit en 
una festa tan popular entre nosaltres, deu ser perquè ens 
afecta d’alguna manera! 
Magda 

Estic totalment de cor amb tot el que dieu, encara que 
dieu coses molt diferents; però, totes lliguen. Tenim 
moltes classes de necessitats. Hi ha necessitats que ens 
impulsen a viure; però, dissortadament, també n’hi ha 
que ens mouen a matar. Quan algú es troba en una 
situació de privilegi o de domini sobre els altres, sent la 
necessitat de matar tota vida que quedi fora del seu 
control. La figura d’Herodes és real, realíssima, i de tots 
els temps: d’ahir, d’abans d’ahir, d’avui i de demà. Per mi, 
els evangelis són sobretot una radiografia de la 
Humanitat, i en aquesta radiografia, la capacitat 
assassina dels Poderosos hi apareix amb tota claredat. 
Juli 

Però en aquest relat, no solament Herodes i el seu 
entorn són “poderosos”. Els mags busquen algú que 
consideren rei dels Jueus. A més: si ens atenem al relat, 
li fan uns regals que el converteixen en un privilegiat. 
Víctor 

Jesús era pobre. A més: va ser perseguit. Com pots dir 
que era un privilegiat? 
Juli 

Jo no dic res. Tan se me’n fot del que fos. Ho diu el 
relat que hem llegit. 
Bet 

Mai no hi havia pensat. Ara m’adono que és un relat 
molt estrany… 
Magda 

Jo el trobo “escandalosament” realista. Ja us he dit que 
per mi els Evangelis són una radiografia de la Humanitat. 
Cada personatge hi té una significació que va més enllà 
d’ell mateix. Això també s’aplica als Jueus com a “poble”. 
Durant la major part de la seva Història, els Jueus han 
estat un Poble petit i oprimit. Per això, sempre han 
esperat i desitjat un “rei” que els portés la llibertat. 
Aquests mags que busquen “el rei dels Jueus”, 
representen tots aquells que busquen el “rei salvador” 
dels oprimits. Però, tot això serien només “paraules 
boniques” si, al final del seu evangeli, Mateu no ens 
tornés a parlar d’aquest “rei”, assenyalant-lo amb un 
cartell ben clar: “AQUEST ÉS JESÚS, EL REI DELS JUEUS”. Aquí 
l’evangeli de Mateu fa un cap i cua: Al principi ens 
presenta aquests personatges que busquen un “rei” pels 
oprimits; al final ens el mostra entronitzat a la Creu, 
voltat dels oprimits (dels crucificats). 

Hi ha un detall extremadament important: la mort de 
Jesús (de l’Home) no és l’últim acte de la seva vida. El 
mateix Centurió que havia dirigit la seva “entronització” 
ho proclama: “Realment aquest home era fill de Déu”. És 
el significat de l’encens que ara li presenten els Mags. 
Però també li ofereixen mirra, perquè saben que és 
home. És una manera ben gràfica de dir que no es tracta 
de cap privilegiat, perquè l’or i l’encens que ofereixen 
els Mags és per a tots “els humans oprimits i assassinats”. 
Bet 

¿Tot això diu aquest relat?!!! 
Magda 

No sé si ho diu, però a mi m’ho suggereix. I em resulta 
molt clarificador. 
Bet 

”Escandalosament realista”, com has dit abans.. 



SEGUIR LA ESTRELLA 

Hem vist sortir la seva estrella. 
Estem massa acostumats a llegir aquest relat, d'altra banda, avui amb prou 

feines té ningú temps per aturar-se i contemplar a poc a poc les estrelles. 
Probablement, no és només un assumpte de temps. Vivim en una època en la 
que és més fàcil veure la foscor de la nit que els punts lluminosos que brillen 
enmig de qualsevol tenebra. 

No obstant això, no deixa de ser commovedor pensar en aquell vell escriptor 
cristià que, en elaborar el relat dels Mags, els va imaginar enmig de la nit, 
seguint la petita llum d'una estrella. La narració respira la convicció profunda dels 
primers creients després de la resurrecció. En Jesús s'han complert les paraules 
del profeta Isaïes: «El poble que caminava en la fosca ha vist una gran llum; una 
llum ha resplendit per als qui vivien al país tenebrós». (Isaïes 9, 1). 

Seria una ingenuïtat pensar que nosaltres estem vivint una hora especialment 
fosca, tràgica i angoixant. ¿No és precisament aquesta foscor, frustració i 
impotència que nosaltres captem a hores d'ara, un dels trets que acompanyen 
gairebé sempre el caminar de l'home per la terra? 

Només cal obrir les pàgines de la història. Sens dubte, trobem moments de 
llum en què s'anuncien grans èxits, es busquen grans alliberaments, s'entreveuen 
mons nous, s'obren horitzons més humans. I després, què ve? Revolucions que 
creen noves esclavituds. Assoliments que provoquen nous problemes. Ideals que 
acaben en «solucions a mitges». Nobles lluites que acaben en «pactes 
mediocres». De nou, les tenebres. 

No és estrany que se'ns digui que «ser home és moltes vegades una 
experiència de frustració». Però no és aquesta tota la veritat. Malgrat tots els 
fracassos i frustracions, l'home es torna a recompondre, torna a esperar, torna a 
posar-se en marxa en direcció cap a alguna fita. Hi ha en l'ésser humà una cosa 
que el crida una i altra vegada a la vida i a l'esperança. Hi ha sempre un estel 
que es torna a encendre. 

Per als creients aquesta estrella condueix sempre a Crist. El cristià no creu en 
qualsevol messianisme. I per això, no cau tampoc en qualsevol desencís. El món 
no és «un cas desesperat». No és pas en completa tenebra. El món no només 
està malament i ha de canviar. El món està reconciliat amb Déu i pot canviar. 
Déu serà un dia el fi de l'exili i les tenebres. Llum total. Avui només ho veiem en 
una humil estrella que ens guia cap a Betlem. 

José Antonio Pagola 








