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LA CARN DE CRIST ÉS LA CARN DE MARIA, 
LA MARE DEL SALVADOR 

 
La benedicció atorgada per Moisès a Aharon perquè 

aquest la pronunciï sobre el poble (primera lectura), és 
la manera amb què l’Església públicament s’uneix a la 
felicitació que avui ens bescanviem per l’inici del nou 
any civil.  La solemnitat d’avui, però, és la pròpia de 

Santa Maria, Mare de Déu. La carn de Crist és la carn 
de Maria. Com deien els antics Pares. Avui ho diríem 
així: els cromosomes de Crist són els cromosomes de 

Maria. Jesús neix per Maria i no solament en Maria. La 
Verge Mare ens dóna el rostre humà de Déu. Ara bé, la 

fecunditat de Maria no ho ha estat només a nivell 
corpori, sinó sobretot a nivell espiritual. Si meresqué de 

ser Mare del Salvador ho fou per les seves virtuts, en 
especial per la seva fe i la seva humilitat. La maternitat 
de Maria, en el Nadal, fou joia, però al peu de la Creu 
esdevingué dolor. És al Calvari que la seva maternitat 
s’eixampla a tota la humanitat. Abans de la reforma 

litúrgica, avui se celebrava la festa de la Circumcisíó. En 
la circumcisió, ritus al qual no fou sostret, Jesús vessà la 
primera sang, anunci i preludi de la que havia de vessar 
enterament, per tots nosaltres, a la Creu. La imatge és 

del Beat Fra Angèlic. 
Pel que fa a la Jornada de la Pau, a l’entrada de 

l’església trobareu còpies del missatge de Benet XVI: 
Educar els joves en la Justícia i la Pau. 

 
 

     DIVENDRES, 6 DE GENER, FESTA DELS REIS 
       Dijous, 5 de gener, missa de la vigilia: 19’15. 

      Divendres, 6 de gener, misses a les: 
      8’30, 10, 11’30, 13 i 20’15 

  
  

EL LLIBRE SOBRE LA NOSTRA HISTÒRIA,  
D’EN JESÚS MESTRE I GODES, 

SANT VICENÇ DE SARRIÀ, POBLE I PARRÒQUIA,  
REGAL D’AQUESTES FESTES  

 
  



HOMILIA NIT DE NADAL 2011 
      

     “No tingueu por, us anuncio una nova que portarà a tot el poble una gran alegria: Avui, a la ciutat de David, 
us ha nascut un salvador, que és el Messies, el Senyor. Les seves senyes són aquestes: trobareu un nen en 
bolquers, posat en una menjadora”. Només la contemplació pot ajudar-nos a entrar, com de puntetes, i des del 
silenci del cor, en la simplicitat i la profunditat de l’escena de l’ evangeli d’aquesta nit,  i dels signes que ens són 
donats: Una menjadora, un infant –Jesús- i Maria, la seva mare, en actitud de tendresa, a la qual acompanya 
consirós, Josep, sumit en la meditació. Com jo. Com tanta gent. Cap aparell exterior, cap consideració, cap 
càmera, en l’estable de Betlem. La població roman en la indiferència. La de Jerusalem, més encara. Només alguns 
pastors, gent als marges de la societat, escolten l’anunci angèlic. 
  
     Em dic: “Veritablement, ets un Déu misteriós...”. I més m’ho dic, quan penso: tot això és volgut per Tu, 
Senyor! Tu has menyspreat la consideració dels homes, la que prové de la riquesa,  dels mercats, del resplendor, 
del prestigi, de la condició social. Has escollit, oh Déu,  la pobresa, la nuesa. Tu, que ets el Verb et fas carn. Tu, 
que ets la Llum t’has revestit d’un cos. Tu entres en el cor d’un món que tu contínuament crees, però que fins ara 
no t’has manifestat a ell tan visiblement, perquè t’has mantingut com ocult, amagat. Tu ets Deus absconditus! ¿Per 
què aquesta ocultació, Senyor? 
  
     És un teòleg oriental, Nicolàs Cabasilas (s. XIV), que em dóna una explicació: “Fins a aquell moment, Ell era 
un rei en exili, un estranger sense ciutat, i heus ací que retorna a casa seva. Perquè la terra, abans de ser la terra 
dels homes, és la terra de Déu i, retornant, retroba aquesta terra seva creada per Ell i per a Ell”. Retorna, doncs, 
a nosaltres, en la humilitat, el Rei de tot el creat. És per això que no celebrem un mer record, com qui celebra un 
natalici, un aniversari, sinó una profecia.  El Nadal cristià no és una festa sentimental, sinó el judici sobre el món i 
el nou ordenament de totes les coses. Aquella nit el sentit de la història pren un altra direcció: de Déu envers 
l’home,  de l’immensament gran envers el sorprenentment petit, d’una ciutat envers una cova, del temple a un 
camp de pastors. La història recomença des dels últims. Aquesta és la direcció! 
  
     Mentre a Roma es decideix la sort del món, mentre les legions mantenen la pau amb l’espasa, succeeix 
quelcom inaudit: en aquest mecanisme de poder, perfectament engrassat, hi cau un granet de sorra: neix un infant, 
i el seu naixement és suficient per canviar el curs de la història. La nova capital del món és Betlem. Allí Maria 
infanta el seu fill primogènit, l’embolcalla en unes faixes i el posa en una menjadora. Més inaudit encara: l’estable 
i la menjadora esdevenen un “no” als models mundans, un “no” a la fam de poder, un “no” al conformisme. Sant 
Pau ens ho ha recordat: “S’ha revelat l’amor de Déu, que vol salvar tots els homes, i ens ensenya que abandonem 
la impietat i els desigs mundans, per viure en aquest món una vida de sobrietat, de justícia i de pietat...”. 
  
     Déu entra en el món des del punt més avall que hi pugui haver, per tal que cap criatura es quedi sense la seva 
abraçada que salva.  I una cosa més meravellosa encara: Nadal és el més gran acte de fe de Déu en la humanitat. 
Confia el Fill a les mans d’una noia inexperta i generosa. Déu té fe en Maria i Maria es lliura enterament, amb tot 
el seu ésser, al seu fillet, el nodreix de llet, de carícies i de somnis. Maria el fa viure amb la seva abraçada. Crist 
neix per tal que nosaltres també naixem: Nadal ja parla tot ell d’aquest “nou naixement” que ve de l’Esperit Sant. 
Creador i criatura s’abracen per sempre, i res ja no els podrà separar. Per això, els cristians celebrem el Nadal des 
de la Pasqua! Fixeu-vos en el mosaic de Marko Rupnik de la nostra felicitació de Nadal: ja hi són presents, la 
Creu, la sepultura i la resurrecció! 
  
     Què ens dius, Senyor, en aquesta nit santa de Nadal? Què ens diu l’escena de l’evangeli d’aquesta nit i, en 
definitiva tota la Revelació? Ho intueixo, i ho dic amb aquestes paraules: “Per tocar-me, per conèixer-me, deixeu 
els vostres bisturís. Per veure’m, deixeu els vostres sistemes de comunicació. Per sentir les pulsacions del Diví en 
el món, no preneu instruments de precisió.  Per llegir les Escriptures Santes, deixeu la crítica i la interpretació 
ideològiques. Per assaborir-me, deixeu les vostres sensibleries i els vostres sentimentalismes. Tot això és sobrer. 
Feu, amb senzillesa de cor, un acte de fe, i adoreu!”. 
                                                                                                                                       

                                                                                                                                       Mn. Manel 
 

 


