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Tot esperant els Reis davant de Can Conti, al carrer del Pont (1955).

Els reis ja venen
els Reis se’n van...
Ara que ja són història fins l’any vinent, parlem dels Reis Mags. Els Reis
Mags surten a l’Evangeli de Sant Mateu. Mateu, més que el nom de reis, fa
servir una paraula que els designa com a mags. En el temps de Jesús el terme
mag representava una persona amb coneixement. El que era un mag sabia de
números i, especialment, d’astronomia. Per aquest motiu l’evangelista cita
explícitament que venien d’Orient, el lloc on més se sabia d’astronomia. També explica la raó de la seva vinguda a Israel; seguien el moviment d’un estel
especial que no havien vist mai. Arribats a Jerusalem es dirigeixen a Herodes
demanant-li on havia nascut el “Rei dels Jueus”, ja que venien a adorar-lo.
De tots és conegut com va reaccionar Herodes, feu matar als Innocents.
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Els Reis de
l’Orient en la
seva visita a
Manlleu de l’any
1959.

Una incògnita que es presenta és la de l’estel especial. Els astrònoms
seriosos han intentat desxifrar què podria haver estat aquell estel que varen
posar en marxa als mags orientals. Uns opinen que Mateu es podria referir
al cometa Halley que va passar prop de la terra en una data propera a la del
Naixement de Infant Jesús; altres que en aquelles setmanes hagués explotat
una estrella llunyana en forma de nova amb una gran lluminositat però de
curta durada; i altres que coincidiria en una posició especial dels planetes
Venus i Júpiter que estarien molt a prop un de l’altre.
No va ser fins a l’Edat mitjana que es va començar a parlar dels Reis
Mags i de l’Estel de Betlem com un article de fe religiosa, sense que fos avalat per l’ortodòxia. Començaren a sortir les primeres pintures amb les figures
del Mags. De fet, tampoc ningú sabia quants mags el varen anar a adorar.
Al final, es varen posar d’acord en què varen ser tres. Es varen inventar
tres noms pels Mags: Melcior, com a un ancià de cabells blancs; Gaspar, com
un jove ros; i Baltasar com un Mag negre. Una de les teories diu que amb
aquella disposició es volia representar les parts del món que es coneixien
aleshores: Occident (blanc); Orient (ros) i Àfrica (negre). D’aquesta manera
quedava clarificat que el món sencer va anar a adorar a Jesús.
Per celebrar aquesta adoració dels Mags, amb els oferiments dels productes singulars al Nen Jesús, or, encens i mirra, que a l’edat medieval eren molt
apreciats, els devots varen aprofitar l’ocasió per fer regals als seus infants, tot
explicant-los-hi la capacitat màgica de ses Majestats per distribuir regals a
tot el món. Varen aconseguir encendre en els infants una il·lusió sense precedents per aquesta festa, dintre de les penúries que es passaven en les diferents
èpoques viscudes, especialment la medieval.
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Tan forta va ser la tradició i la il·lusió de la mainada que es varen començar a introduir les cavalcades reials per donar més impuls i més misteri
a aquesta festa dels infants. A Catalunya, la cavalcada reial es va iniciar a
Igualada l’any 1895. Manlleu no va tardar en imitar-la. El 1900, l’Associació Catalanista Rafel de Casanova va organitzar la primera cavalcada pels
carrers de Manlleu.
Des d’aquell any han anat arribant els Reis a Manlleu. Solien venir de
Vistalegre i baixaven pel pont, passant pel carrer que porta el mateix nom.
Més endavant el punt de sortida va canviar que no ho va fer el d’arribada que
sempre va ser a la plaça. Aquesta tradició es va interrompre durant la guerra
civil i durant els primers anys de la postguerra per manca de mitjans. Va doldre molt als manlleuencs que des de l’Escola Unificada que hi havia en temps
de guerra i que estava ubicada als edificis de La Salle, s’hagués explicat als
nens de totes les edats, la veritable realitat dels Reis Mags amb l’excusa que
era un festa religiosa que s’havia de suprimir enlloc d’una tradició popular
molt arrelada i que tenia per objectiu fer somiar els infants.
En els nostres temps continua
aquesta tradició sense diferenciar gaire les creences religioses dels que hi
participen. Els nens continuen amb la
il·lusió de sempre i omplen els carrers
on Ses Majestats desfilen il·luminant
amb els seus fanalets el seu pas per
Manlleu. Com que són màgics, poden
desfilar al mateix temps per molts pobles i els petits resten importància a
aquest fet ja que els consideren màgics de veritat i són capaços d’estar
Esperant els Reis des d’un balcó del capallà on hi ha nens per donar-los-hi
damunt del carrer del Pont (2009)
quilos i quilos d’il·lusió.
Tots els manlleuencs, petits i grans, esperen amb il·lusió la tornada dels
Reis de l’any vinent. Uns pensant en aquella joguina somiada; els altres,
pensant que la il·lusió de la mainada promogui un millor comportament en la
seva conducta del dia a dia. Dels altres reis, els que enlloc de portar, s’enduen, val més no parlar-ne, són, ben bé, una altra història.
Bernat Prat

SANTA MARIA
MISSES
Dilluns 10, a les 9. Dimarts 11,
a les 9. Dimecres 12, a les 9. Dijous 13, a les 9: famílies Subirachs
i Roqueta. Divendres 14, a les 9:
Domingo Caballeria Orra. Dissabte 15, a les 20: difunts família
Roca Prat. Diumenge 16, a les 12:
Ramon Oriol Serratosa; Antoni
Suriñach Corbatera.

GRÀCIA
MISSES
Dissabte 15, a les 19. Diumenge
16, a les 11.

SANT PAU
MISSES
Dilluns 10, a les 19. Dimarts 11, a
les 19 . Dimecres 12, a les 18. Dijous 13, a les 19. Divendres 14 a
les 19. Dissabte 15, a les 18. Diumenge 16, a les 10.

Càritas
Manlleu

ADORACIÓ NOCTURNA
Dissabte dia 15, després de la missa vespertina, vetlla de pregària davant el Santíssim sagrament.
EXÈQUIES
Josep Prat Sellés (89 anys) Av.
Roma, 101.
Manuel Navarro Rodríguez (54
anys) Residència Riudeperes. Calldetenes.
José Serrano Gutiérrez (63 anys)
Montesquiu.
Ramon Gríful Guixé (75 anys) El
Mas.
Segimon Solà Parés (91 anys) C/
Sescorts, 65.
HORARIS DE
DESPATX PARROQUIAL
Sant Pau:
Els dimecres de 17,30 a 18,30
i els dissabtes de 12 a 1.
Santa Maria:
Els dilluns de 12 a 1
i els divendres de les 18,30 a les
19,30.

TRUCA A LA PORTA
Fes el teu ingrés al compte de Càritas Manlleu
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