Glossa

Ja arriben els Reis!
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Aquest diumenge a la tarda arriben els Reis. Els més petits de la casa els esperen amb il·lusió i, perquè no dir-ho,
els més grans també! S’han dit tantes coses d’aquesta festa: alguns diuen que no s’hauria d’enganyar els infants;
altres que és una de les millors il·lusions que tenen. En el
que quasi tots estem d’acord és que és una tradició molt
nostra i que s’ha de conservar.
En aquest sentit, però, n’hi ha que pensen que el Papa
Noel és millor perquè així els nens tenen més dies per
jugar amb les joguines que no pas esperar el dia de Reis
—com si no tinguessin tot l’any per jugar—. És clar, que
també tenim el Tió pels qui volen avançar els regals, i
aquest és més de la nostra terra. Ara no em posaré a dir
què ha de celebrar cadascú, només faltaria! Però si que
m’agradaria que quan celebrem els Reis, quan esperem
l’arribada de Ses Majestats, almenys sapiguem explicar
als petits de la casa què estem celebrant i recordant: la
visita d’uns savis d’Orient al nen Jesús. Aquests fets tan
bonics i entranyables els trobareu al Nou testament, concretament a Mt 2,1-12. Seria molt maco i adient que expliquéssim als infants el significat dels Reis Mags llegint
aquest versicle de la Bíblia.

M’han dit que en alguna de les parròquies del nostre bisbat, els Reis no només entren a l’església a veure el nen
Jesús sinó que, a més, recorden en forma de petita representació la visita dels savis d’Orient —els Reis— al Palau
d’Herodes, abans d’anar a adorar l’Infant. I quan acaben
l’adoració a l’església, un àngel els avisa que no tornin a
veure Herodes. Què bonic que s’aprofiti aquesta festa per
fer memòria de la infantesa del nen Jesús i que no quedi
només en l’enlluernament de les carrosses i els regals.
No puc deixar d’aprofitar aquesta glossa per parlar també
dels regals i del fet que no tothom en té, que moltes famílies
no tenen recursos econòmics per poder regalar res. També
hi ha el cas dels qui tenen diners però no tenen ni familia ni
amics, estan sols. Als primers, els hi diria que el millor regal
és tenir-se els uns als altres i estimar-se. Als segons, els hi
aconsellaria que comparteixin el que tenen amb els necessitats i, potser, llavors no se sentiran tan sols.
Segur que els savis d’Orient quan van visitar Jesús al pessebre —portant-li els seus presents— van rebre també el
millor regal: el mateix Jesús. Que aquest sigui també el
nostre regal aquests dies i durant tot l’any.
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