
Nadal
Nadal és molt més que aquest clima artificial i manipulat que respirem des de 
fa dies en els nostres carrers, infinitament més. Com creients, hauríem de 
ser els primers a retrobar l’autenticitat d’aquesta festa, traient tota aquesta 
parafernàlia comercial per tornar a descobrir el Misteri que és l’origen de la 
nostra alegria. 

Hem de « celebrar el Nadal », és a dir obrir de bat a bat les nostres vides 
a aquesta alegria. No ho podrem fer sense fer una mica de silenci en els 
nostres cors. Aleshores les nostre ànimes reconeixeran el Misteri de 
aquest Déu que se’ns apropa, i alegrar-nos plegats de la vida que vol 
per cadascú de nosaltres i gaudir intensament de la Joia de aquest Déu 
Amic dels homes.

En el nostre dia a dia, insuls, avorrit i trist, estem convidats a aquesta Joia : 
“La tristesa no té cap raó de ser quan apareix la vida.”1

No és la Joia de un moment, sense profunditat, la joia dels que no saben ni 
perquè ni com. No. “Tenim tota la raó de irradiar una joia plena, de viure 
la solemnitat d’una gran festa : Déu s’ha fet home per vire entre 
nosaltres.”  2

Una joia que només aquests que s’obren a la proximitat i a la tendresa de 
Déu poden experimentar. Una joia que ens allibera de la por, del dubte i de 
les inhibicions davant de Déu. Com podrien témer un Déu que ens ve a 
trobar com un infant dèbil i indefens ? 

Déu no ens ve a aixafar amb la seva potència infinita per imposar la seva llei. 
Ve com un Infant que podem acollir o rebutjar. No és aquest déu omnipotent i 
inassequible que ens imaginem. Déu és aquest Infant que s’entrega amb 
dolcesa, aquest nadó que busca la nostra mirada per omplir-nos amb el 
seu somriure. I això diu molt més de la seva Realitat que totes les nostres 
hipòtesis més avançades, o teories més agosarades. 

Provem parar un instant, fent silenci davant d’aquest Infant per acollir 
des del més intim del nostre ésser aquesta proximitat i dolcesa de Déu, 
poder aleshores entendríem com hauria de vessar el cor del creient 
d’una alegria indicible. 

  Lleó el  Gran, Papa, segle cinquè1

  Leonardo Boff, teòleg brasilè2 2
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