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En ple Advent ressona a l’Església el cant de les 
famoses “Antífones de la O”. Són uns textos molt 
antics que la tradició ha anat dipositant en la 
litúrgia i que s’han mantingut en el temps, tant per 
la seva bellesa, com per la seva adequació a 
l’espiritualitat del temps d’Advent. L’actual abat de 
Santa María de Poblet hi ha confeccionat uns bells 
comentaris. 

Tornem a la imatge de l’embaràs i el part per 
entendre l’espiritualitat d’Advent i Nadal. 
Esmentàvem la incapacitat per a l’admiració, que 
sofrim quan banalitzem el sexe i considerem tot el 
procés de la concepció i el naixement com un 
simple mecanisme fisiològic, que es pot manipular 
com si es tractés de “coses”. Per sort no sempre és 
així. Fa uns dies, visitant una família, que havia 
tingut un nou fill feia uns mesos, vaig escoltar que 
un amic del matrimoni xiuxiuejava a cau d’orella 
del pare aquestes paraules: “És impressionant. No 
et sembla una meravella, que només fa uns mesos 
en Bru –que així es deia el nounat– fos un ésser 
minúscul en el si de la Sara –la mare?” 

Aquest amic denotava que era capaç 
d’entendre el Nadal; la seva predisposició ja era 
d’Advent. Per què? Perquè l’esperit d’Advent 
requereix capacitat per a l’admiració i 
l’entusiasme. Poder copsar allò meravellós és 
condició per apassionar-se pel misteri que 
celebrem. 

Les “Antífones de la O” responen a aquesta 
actitud. Es canten acompanyant el Magníficat en 
les vespres dels set dies previs a Nadal. En elles 
l’Església, manifestant la seva sorpresa i admiració 
per l’esdeveniment que és a punt de produir-se, 
lloa el Messies, alhora que el crida i li demana que 
apressi la seva vinguda. Així, Jesús és invocat com a 
Saviesa, Senyor, Rebrot de Jessè, Clau de la casa de 
David, Sol, Rei i Emmanuel. 

Observem que totes aquestes antífones 
conserven la mateixa composició. Primer és 

l’admiració i la invocació (“Oh”), després la petició 
que vingui aviat a aquest món (“vine”). Aprenguem 
d’aquesta manera de pregar. 

Nosaltres estem potser més a prop d’aquest 
segon sentiment. Quan tenim clara consciència 
que les coses van malament, ens surt espontània la 
petició: vine, ajuda’ns, soluciona els nostres 
problemes! Són les nostres mancances el que ens 
preocupa, abans que la seva persona en si. Però, 
com dirigir-se a Ell i demanar-li alguna cosa, sense 
ponderar abans qui és, sense deixar-se 
impressionar pel seu ser i la seva missió? La petició 
que vingui naixerà del nostre sofriment present, 
però sobretot ha de néixer del desig de la seva 
persona, un cop ha estat contemplada i admirada. 

Ell és la Saviesa escampada per tota la creació, 
que necessitem per caminar. 

Ell és el Senyor, que es va aparèixer a Moisès i 
que necessitem perquè ens deslliuri de l’esclavitud. 

Ell és el rebrot de la casa de Jessè, que ha de 
renéixer davant els pobles quan l’esperança 
semblava perduda. 

Ell és la clau de David, que té el poder d’obrir i 
tancar. 

Ell és el sol, que ha de brillar, il·luminant als qui 
jeuen en tenebres i en ombres de mort. 

Ell és el Rei desitjat dels pobles i pedra angular 
de l’Església, que reuneix en un sol poble a tots els 
dispersos. 

Ell és Emmanuel, el nostre germà, rei i 
legislador, esperança i salvador. 

Ens preparem per al Nadal, un cop haver 
conegut qui és el qui neix entre nosaltres i per a 
nosaltres. Però sempre ens sorprendrà, cada 
vegada més admirable i desitjable, cada vegada 
més amable als nostres ulls. 
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RESSÒ DE LA PARAULA 

Cants de la “Oh!” 


