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Els tres Reis

La visita dels tres Reis d’Orient a Jesús 
conté, com moltes altres coses que es lle-
geixen al Nou Testament (en aquest cas, 

només a l’evangeli de Mateu), molta fantasia 
o un cert ancoratge en una o altra cosa troba-
da a l’Antic Testament: és sabut que la idea de 
Crist va ser sempre que “s’acomplissin les Es-
criptures”, per la qual cosa els seus “biògrafs” 
o evangelistes, cap dels quals no el va conèi-
xer personalment, van partir obligadament 
de l’acordança entre cites de l’AT i fets de la 
vida de Jesús, segons un llegendari elaborat 
durant els 40 anys posteriors a la seva mort.  

A Isaïes 60, 6, es llegeix que, quan arribi el 
Messies, “el cobriran onades de camells, 
dromedaris de Madian i d’Efà; tots vindran 
de Sabà portant or i encens”. També diuen 
els Salms 72, 10: “Els reis de Tarsis i de les 
illes li portaran obsequis; els reis d’Aràbia i 
de Sabà li oferiran presents”. 

Altra notícia testamentària, no la tenim. Po-
dria ser que tres mags de l’Orient anessin a re-
tre homenatge al Messies acabat de néixer, 
perquè feia temps que corria la notícia que ha-
via de venir el christos, l’ungit, segons la Bíblia 
mateixa; però segur que no eren reis, per la ma-
nera com els rep Herodes a Jerusalem. Podien 
ser astròlegs o mags caldeus, o babilonis, pe-
rò és més probable que haguessin viatjat des de 
Síria o Aràbia, per les coses que porten: “Or, en-
cens i mirra”, sempre segons Mateu. Com que 
Mateu afegeix la mirra al que diu la profecia 
d’Isaïes, des de llavors creiem que els mags 
eren tres, un per cada regal, però això no ho diu 
cap evangelista ni cap profecia. Podien ser dos, 
dotze, una vintena o cent. A Mateu, aquests 
“tres reis” no tenen nom: el nom ve d’un apò-
crif arameu del segle VI, en el qual es va ins-

pirar la tradició occidental a partir del segle IX, 
que els anomena Melkón, o Melcior, Gaspar i 
Baltasar. La idea que un dels tres reis era negre 
ve del segle XV: morenos i brunyits pel sol, si 
venien d’Aràbia, fossin jueus o gentils, segur 
que ho eren. Rossos, difícilment. 

Quant a l’estel que va guiar els mags, no cal 
preocupar-se si va esdevenir-se o no, als di-
es que va néixer Jesús, el pas del cometa Ha-
lley, o una conjunció astrològica i llumino-
sa que explicaria la llegenda de l’estel indica-
dor: tots els personatges grans de la història 
de Grècia i Roma –com més endavant afir-
maven els seus biògrafs i historiadors– nai-
xien sota el signe d’un o altre prodigi natural 
o sobrenatural. 

En suma: ni tres, ni reis; però sí de l’Ori-
ent, si és que mai va produir-se tal visita, que 
al segle I només esmenta Mateu. No ens afei-
xuguéssim: els nens hi creuen i un déu em 
guardi de matar les seves il·lusions.✒
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La tristesa calça 
sabatots de plom

L’any després de l’any 
que va morir la mare 
de la George 
El calendari m’empeny a rellegir de 
nou Com ser-ho alhora, un llibre en-
lluernador de l’escriptora escocesa 
Ali Smith publicat per Raig Verd i 
traduït magistralment per Dolors 
Udina. Ja l’havia llegit i rellegit (és 
gairebé impossible no rellegir-lo, 
tan bon punt l’acabes) la meva jo 
d’abans, la que reia i sentia i gosava 
formular desitjos d’any nou. 
L’exemplar de la novel·la que tinc a 
casa (se’n van imprimir amb dos or-
dres diferents per condicionar-ne 
l’experiència lectora, d’aquí la ne-
cessitat immediata de rellegir-la en 
l’ordre invers) arrenca justament 
una vigília de Cap d’Any passada la 
mitjanit, “que vol dir que és l’any 
després de l’any que va morir la ma-
re de la George”. Dit d’una altra ma-
nera: “Aquest seria el primer any 
que la seva mare no vivia des de 
l’any que havia nascut. Això és tan 
evident que és estúpid fins i tot pen-
sar-hi i, tanmateix, és tan terrible 
que no pots no pensar-hi”. 

La George dedica els primers mi-
nuts del nou any a buscar la lletra 
d’una vella cançó. La George 
d’abans que morís la seva mare ad-
verteix que la lletra és dolenta però 
almenys no hi ha cap falta d’ortogra-
fia. La George de després diu que li 
importa un rave si hi ha faltes o no. 

EVA 
PIQUER

HE LLEGIT 
NO SÉ ON

Li importa un rave tot, de fet. Quan 
algú li pregunta com se sent, respon: 
“Estic bé perquè em sembla que no 
sento”. I així va empenyent els mi-
nuts i les hores, sense entendre que 
hi hagi un anunci a la tele amb plà-
tans dansaires que es pelen sols i 
bosses de te que ballen, i que la se-
va mare no pugui veure mai aquest 
anunci. Perquè la mare de la George 
“ha desaparegut de la faç de la terra, 
o més aviat s’hi ha integrat”. 

I ella, la filla que l’ha sobreviscut, 
decideix que cada dia des del primer 
dia del primer any en què la seva 
mare no viurà, ballarà en honor de 
la progenitora morta. “L’únic pro-
blema és que haurà de fer la llista de 
les cançons sobre la marxa i que es-
coltar cançons és una de les coses 
que ja no pot fer sense que li entri 
una mena de tristor que li provoca 
un mal espantós al pit”. 

Un llibre que trenca 
normes i esquerda la 
roda del temps 
 
L’únic problema, quan el món s’om-
ple d’absència, és que hi hagi tantes 
coses que no puguis fer sense que 
t’ataquin la tristor i el mal espantós 
al pit. I sí, la forma com s’endreça 
una història ens pot dur a repensar-
la i el temps és una invenció, com in-
sisteix una amiga meva, però la 
mort és per sempre per sempre per 
sempre, i això no ho capgira –mal-

grat que ho intenta– ni un llibre es-
plèndid amb dues entrades i dues 
sortides. Com ser-ho alhora és una 
petita joia d’escriptura trencadora 
que recomano a tothom excepte a 
una filòloga que conec virtualment 
i que es pren la gramàtica com un 
dogma que hem d’obeir en qualse-
vol cas. Que se n’abstingui, aquesta 
bona dona. Tot això que es perdrà. 

Ha entrat la mort per 
la finestra i no s’han 
fos les bombetes 
 
“És hivern, avui, als carrerons de 
l’ànima. I la tristesa no té peus me-
nuts, ni va descalça: duu sabatots de 
plom que s’enfonsen al fang i m’em-
presonen”. Són paraules de Sònia 
Moll recollides en un altre llibre 
preciós, Creixen malgrat tot les tu-
lipes (Viena). 

La Sònia troba paraules fins i tot 
quan la mort arriba sense trucar a la 
porta i llisca per la finestra entreo-
berta: “Ha entrat la mort al rebedor 
de casa, i no ha marcit les flors. 
Tampoc no s’ha espatllat la renta-
dora, ni s’han fos les bombetes, ni 
s’han quedat dringant les copes al 
prestatge. S’ha presentat la mort i 
no quedaven ja ni cordes fluixes ni 
passes vacil·lants amb pànic de 
l’abisme”. La mort es cola per la fi-
nestra i l’autora –m’enamora tant la 
prosa poètica de Sònia Moll– s’arre-
cera a l’ombra de la vida.✒
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Quan la vida s’omple de mort, no és gens fàcil formular desitjos ni 
obrir els sentits ni escoltar cançons 


