
EPIFANIA DEL SENYOR (6 gener ) 

Avui la gran solemnitat de la manifestació del Senyor (Epifania) l’hem convertida en una 

jornada d’innocència i d’il·lusió per als infants. El món material, consumista i capitalista ofega 

el veritable sentit d’aquesta festa. 
 

Els “mags” són personatges “pagans”. No saben res de les Escriptures, si, en canvi, el 

llenguatge de les estrelles (tenien coneixements d’astrologia). Cerquen la veritat i es posen en 

marxa per descobrir-la. Es deixen guiar pel misteri. 
 

La seva arribada a Jerusalem provoca esverament. Herodes s’inquieta. La noticia no li 

produeix cap alegria. Busquen el “rei d’Israel” quan ell és el designat per Roma com a “rei dels 

jueus”. Cal eliminar aquest infant. Els “grans sacerdots” i “lletrats” coneixen les Escriptures i 

saben que ha de néixer a Betlem, però no es posen en marxa per adorar-lo. 
 

Aquesta actitud ja ens dóna un missatge: Jesús al llarg de la seva vida trobarà hostilitat i 

rebuig en els representants del poder polític (també avui), indiferència i resistència en els 

dirigents religiosos (també avui) 
 

Només els qui cerquen el 

Regne de Déu i la seva 

justícia, l’acolliran. Els mags 

perseveren en la recerca. 

Unes vegades l’estrella que els 

guia desapareix i els deixa en 

la incertesa. No ens passa això sovint als qui creiem en Déu? D’altres moments brilla de nou i 

els omple d’una “alegria immensa”. Quan es troba: silenci i adoració. 
 

I tornem a Herodes: Ell i la seva cort representen els poderosos. Tot s’hi val en aquest món a 

fi d’assegurar el poder: estafar, enganyar, mentir, corrupció, establer lleis injustes... Val la 

crueltat: eliminar vides engendrades (avortament), vides en estat de deteriorament físic o 

psíquic (Eutanàsia). I qui no ens diu que la pandèmia vol ser un aclariment de la societat massa 

poblada per a qui vol els seus recursos naturals per a ell. I si cal la crueltat, el terror i el 

menyspreu de l’ésser humà i destrucció dels innocents, endavant. El nostre món sembla un 

món gran i poderós, se’ns presenta com a defensor de l’ordre i de la justícia, però és un món 

feble i mesquí, ja que sempre acaba buscant “l’infant per matar-lo”. 
 

Els mags representen els qui escolten els anhels més nobles del cor humà; l’estel que els guia 

és la nostàlgia del diví (som creats per a ser en Déu); i el camí que recorren és el desig de 

trobar-se amb aquest diví, Déu. En fi, per salvar la humanitat ens cal recórrer el camí oposat 

a Herodes i els Herodes d’avui. 
 

El camí no és fàcil. Cal posar-se en marxa i recórrer riscos. El gest final dels mags és sublim. 

No maten l’infant, sinó que l’adoren. Descobreixen el diví en l’humà. 
 

En fi, siguem mags. No enganyem. Si, vivim la innocència que raona, no la que ens volen abolir. 


