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ntremig de l’euroescepticisme que
pateixen molts membres de la Unió,

hi ha un país on els ciutadans es rebel-
len, surten al carrer i arrisquen la seva
llibertat reclamant la integració a Euro-
pa. Aquesta és la paradoxa ucraïnesa,
però no és l’única.

El poble i el govern ucraïnès de Víktor
Ianukóvitx pateixen el xantatge de Rús-
sia, que aspira a mantenir-los a la seva
òrbita, però també exerceixen una me-
na de xantatge envers Europa, a qui de-
manen una ajuda de 20.000 milions
d’euros que els permeti associar-s’hi,
mentre prossegueixen converses amb
Rússia i estan a punt de tancar-hi
acords econòmics que refermaran la
seva dependència de Moscou. De fet,
podria ser que ja haguessin tancat
aquests acords amb Rússia dimarts
passat.

El govern de Ianukóvitx és clarament
prorus, i mentre els ciutadans proeuro-
peus continuen ocupant els carrers de
Kíev i l’expresidenta Iúlia Timoixenko
continua empresonada sota acusacions
poc clares i belluga des de la distància les
manifestacions proeuropees, el futur del
país resta obert als esdeveniments.

Aconseguiran els manifestants ender-
rocar Ianukóvitx i encarar-se cap a Brus-
sel·les tal com desitgen? O imposarà
Moscou la seva voluntat i mantindrà
Ucraïna sota el seu imperi postsoviètic,
tal com vol Vladímir Putin?

La Unió Europea es mostra reticent a
“comprar” l’adhesió ucraïnesa, però tan-
mateix la desitja. Serà possible que Ti-
moixenko retorni al poder amb la seva
plataforma europeista? Com acabarà la
prova de força que els ciutadans mante-
nen als carrers de Kíev? A curt termini,
Rússia té elements per imposar-se a una
Ucraïna que depèn econòmicament del
gas i el petroli russos, però la història del
segle XX demostra que aquesta depen-
dència no és el millor que pot desitjar el
poble ucraïnès, que aspira al somni de
veure’s integrat a una Unió Europea a la
qual pertany per naturalesa.
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otser per Nadal
el firmament
no mostra sig-
nes extraordi-

naris i ni tan sols és la nit
més estelada, com es
creia durant l’edat mit-
jana. Encara, els nostres
avis cercaven la trajec-
tòria de l’Estel Catarí, la
resplendent estrella que
apareixia el dia 24 i que
podia veure’s fins a la
matinada de Sant Sil-
vestre. Els referents són
els que són, i moltes ma-
nifestacions de la huma-
nitat miren al cel, a la
immensitat de la volta
celeste, cercant signes
inabastables. Com diu el
refranyer popular, “hi
ha velles tradicions /
adormides pels racons” i
és a les nits de solstici
quan el repertori n’és
més ric i entranyable.

ARA NO MIREM TANT EL
CEL, però és difícil negar
que la nit de Nadal té una
màgia especial que la fa
diferent i acollidora. És la victòria de la
tradició, que imposa determinades for-
mes, acceptades com a conte meravellós
o com a argument de la creença cristia-
na; en ella es barregen els aspectes més
profans, de l’obsequi a la taula, fins als
sentiments més religiosos, del pessebre
a la litúrgia, en un cicle cultural de prova-
da solvència.

GUANYANT TEMPS A LA NIT, en el llarg
solstici d’hivern, el cristianisme introdu-
ïa la Nativitat de Jesús en aquesta jorna-
da senyalada i convidava el poble a parti-
cipar a unes matines especials, la “missa
de l’aurora”, que aviat la gent batejà com
a “missa del gall”. Després, a l’entorn de
la celebració litúrgica es configurà un
corpus festiu que anava des del ressopó
fins als actes sacramentals, entre vives
fogueres i cants de tota mena.

EL COMPONENT MITOLÒGIC d’un Salva-
dor introdueix elements provinents de la
cultura grega, quan els antics lligaven els
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naixements dels grans herois a la pre-
sència d’unes dones sàvies que procla-
maven paraules profètiques. Era la figu-
ra de la sibil·la que, adoptada per Sant
Agustí en La ciutat de Déu, entrà a for-
mar part de la paralitúrgia nadalenca.
Abans de la litúrgia festiva, calia que el
poble senzill recordés la necessitat de
conversió i el component obscur i peni-
tencial propi de determinada època, a

l’espera del Déu sal-
vador. Aleshores, el
cant de la Sibil·la
esdevingué part
dels prolegòmens
de la missa del gall,
segons una tradició
provençal i amb la
primera datació
històrica al segle X,
a Sant Marcial de
Llemotges, per es-
tendre’s per Occità-
nia i el regne catala-
noaragonès, con-
solidant la seva
presència nada-
lenca a les cate-
drals i esglésies de
referència.

PROHIBIDA PEL

CONCILI DE TRENTO
pel seu caràcter ex-
cessivament tea-
tral i el to esgarrifós
que xocava amb
l’alegria nadalenca,
residualment es
mantingué a Ma-
llorca i l’Alguer, en
una versió pròpia

coneguda com “sibil·la catalana”. Amb
un llenguatge antic, la profetessa repe-
teix “el jorn del judici parrà qui haurà fet
servici” (“el dia del judici es salvarà qui
haurà fet bona feina”), i canta una llarga
salmòdia. L’any 1948, la barcelonina
Santa Maria del Mar recuperà el cant de
la Sibil·la i posteriorment ho feren les ca-
tedrals de Vic i Girona i l’església de la
Bonanova; aquests dos darrers anys
també l’han fet seva les catedrals de Bar-
celona i la Seu d’Urgell. La veu de la pro-
fetessa torna a omplir les naus dels em-
blemàtics temples, convidant, potser, a
un diàleg obert entre les nostres tradi-
cions profanes i religioses.

AQUEST ANY, A SANTA MARIA DEL MAR, la
veu de la sibil·la farà una giragonsa i
s’emparellarà amb la poesia de Salvador
Espriu, segur que la seva obra s’empa-
renta amb el cant de la profetessa i ell
mateix es pregunta, davant “el misteri
del llindar”, per “l’enigma nou” que tam-
bé, amb altres paraules, recita la sibil·la.

El cant de la Sibil·la
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La veu de la profetessa
torna a omplir les naus
dels emblemàtics
temples, convidant,
potser, a un diàleg obert
entre les nostres
tradicions profanes i
religioses




