
LECTURES  
NADAL. (Missa del dia) 

1ª LECTURA.  (Isaïes 52,7-10) 
  
Quin goig de sentir a les muntanyes 
els passos del missatger que anuncia la pau 
i porta la bona nova, 
que anuncia la salvació i diu a la ciutat de Sió: 
«El teu Déu és rei.» 
  
Escolta els crits dels teus sentinelles, 
escolta quins esclats de goig: 
veuen cara a cara com el Senyor torna a Sió. 
  
Danseu, ruïnes de Jerusalem, 
alceu totes el crit d’alegria: 
el Senyor ha consolat el seu poble, 
ha redimit Jerusalem. 
Als ulls de tots els pobles 
el Senyor ha estès el seu braç sant, 
i d’un cap a l’altre de la terra 
veuran la salvació del nostre Déu. 

2ª LECTURA (Hebreus 1,1-6) 
  
En diverses ocasions i de moltes maneres, 
Déu antigament havia parlat als pares 
per boca dels profetes; 
però ara, en aquests dies que són els darrers, 
ens ha parlat a nosaltres en la persona del Fill, 
que ell ha constituït hereu de tot, 
per mitjà del qual ja havia creat el món. 
  
Ell, que és resplendor de la glòria de Déu 
i empremta del seu mateix ésser, 
i que sosté l’univers amb el poder de la seva paraula, 
acabada l’obra de purificació dels pecats 
s’ha assegut a les altures, 
a la dreta de la majestat divina, 
i ocupa un lloc tant més superior als àngels 
com més incomparable és el títol que posseeix en herència. 
Perquè, a quin dels àngels Déu ha dit mai: 
«Ets el meu Fill, avui t’he engendrat»? 
I encara: «Jo seré el seu pare, i ell serà el meu Fill»? 
Diu també quan presenta al món el seu primogènit: 
«Que es prosternin davant d’ell tots els àngels de Déu.» 

EVANGELI. (Joan 1,1-18). 
  
Al principi ja existia el qui és la Paraula. 
La Paraula era amb Déu i la Paraula era Déu. 
Era, doncs, amb Déu al principi. 
  
Per ell tot ha vingut a l’existència, 
i res del que ha vingut a existir 
no hi ha vingut sense ell. 
  
Tenia en ell la Vida, 
i la Vida era la Llum dels homes. 
La Llum resplendeix en la foscor, 
però la foscor no ha pogut ofegar-la. 

[Déu envià un home que es deia Joan. 
Era un testimoni; 
vingué a donar testimoni de la Llum, 
perquè per ell tothom arribés a la fe. 
Ell mateix no era la Llum; 
venia només a donar-ne testimoni.] 

Existia el qui és la Llum veritable, 
la que, en venir al món, il·lumina tots els homes. 
Era present al món, 
al món que li deu l’existència, 
però el món no l’ha reconegut. 
Ha vingut a casa seva, 
i els seus no l’han acollit. 
  
Però a tots els qui l’han rebut, 
als qui creuen en el seu nom, 
els concedeix poder ser fills de Déu. 
No són nascuts per descendència de sang, 
ni per voler d’un pare o pel voler humà, 
sinó de Déu mateix. 

El qui és la Paraula es va fer home 
i plantà entre nosaltres el seu tabernacle, 
i hem contemplat la seva glòria, 
que li pertoca com a Fill únic del Pare, 
ple de gràcia i de veritat. 

[Donant testimoni d’ell, Joan cridava: 
«És aquell de qui jo deia: 
El qui ve després de mi m’ha passat davant, 
perquè, abans que jo, ell ja existia.» 
De l’abundància de la seva plenitud 
tots nosaltres hem rebut gràcia sobre gràcia. 
Perquè la Llei, Déu la donà per Moisès, 
però la gràcia i la veritat ens han vingut per Jesucrist. 

Déu ningú no l’ha vist mai; 
Déu Fill únic, que està en el si del Pare, 
és qui l’ha revelat.] 



PROJECTE D’HOMILIA 
L’evangeli d’avui és una petita gran OBRA D’ART. 

S’ha de llegir a poc a poc, assaborint-lo, 
imaginant-lo, contemplant-lo. 

Crec que és un bon encert de la Litúrgia que 
en aquesta missa del dia de Nadal es llegeixi 
precisament aquest solemne PRÒLEG de l’evangeli 
de Joan, tot i que no ens parla de l’Infant Jesús. 
Els evangelistes que ens ofereixen RELATS 
D’INFÀNCIA, directament tampoc ens volen parlar 
de “l’Infant Jesús” sinó més aviat de l’OBRA DE DÉU, 
visualitzada en Jesús. Ells ho fan amb un 
llenguatge directe, popular, tret de la vida de 
cada dia. Però, per a una FESTA com la d’avui, ens 
podem permetre el luxe d’assaborir un llenguatge 
profund, solemne, de gran calat, còsmic. 

Per això, més que comentar el significat de les 
diferents paraules, m’ha semblat que podia ser 
útil presentar una versió explicativa i senzilla 
d’aquest magnífic “HIMNE A LA HISTÒRIA”. 

Evidentment, de cap manera pot substituir la 
versió original; el que pretenc és oferir una 
versió més entenedora a fi que després, tornant 
a la original, aquesta pugui ser més ben 
assaborida. 

Cal reconèixer que aquesta versió explicativa 
comporta una determinada “interpretació”, la 
qual es pot considerar més o menys encertada. 
Serà bo que cadascú la corregeixi o completi 
d’acord amb allò que ell sap i viu. Jo només 
pretenc oferir una col·laboració. Accepteu la bona 
voluntat i perdoneu-me la gosadia. 

Al Món 
tot comença amb un PROJECTE: 
el PROJECTE de Déu quan decideix 
compartir, enllà d’Ell mateix, la seva vida. 
Tot allò que existeix forma part d’aquest PROJECTE, 
i, al marge d’ell, no existeix res de res. 
El PROJECTE inclou la VIDA. 
La vida 
creix i es perfecciona des de si mateixa, 
i avança fins a l’home. 
L’home, 
per la seva intel·ligència, 
pot adonar-se del PROJECTE que el fa existir. 
Així el PROJECTE esdevé la seva llum; 
una llum que l’allibera de tota foscor 
perquè li mostra d’on ve i a què està cridat. 
En l’Home 
el PROJECTE de Déu esdevé “compartit”: 
Déu envià un home que es deia “Joan”: 
és a dir: anomenat “Déu ofereix el seu favor”. 
 “Joan” no era pas la llum plena; 
només era per donar-ne testimoni. 
Testimoniava la llum, 
la qual ja estava en el PROJECTE inicial 
encara que la creació no fos capaç de reconèixer-la; 
però els humans sí que la podem reconèixer, 

i a tots aquells que l’acullen 
els és concedit de poder ser fills de déu. 
 “Fills de Déu” ho són no pas 
pel propi creixement de la Vida, 
ni per cap herència humana, 
ni com a fruit d’una conquesta; no. 
Ho són per un do de Déu. 
I el PROJECTE s’ha fet carn, 
i s’ha fet un de nosaltres: Jesús. 
En l’Home-Jesús 
hem pogut veure què significa 
ser “fills de Déu”: fills en el Fill. 
En Ell ja podem contemplar 
com en serà d’excel·lent 
la plenitud del PROJECTE. 
Com testimoniava el mateix Joan, 
allò que hem vist ara al final, 
i que ja existia des del principi, 
ens permet entendre tot allò passat, 
com Moisès, i la Llei que va donar: 
tot estava orientat cap aquesta PLENITUD 
que ens arriba per Jesucrist. 
Déu, no l’ha vist mai ningú; 
però ara el podem contemplar, com a “Déu engendrat”, 
en l’Home–Jesús. 
I de la seva plenitud 
tots nosaltres en rebem gratuïtament 
vida i més vida, 
fins a la Plenitud total. 

MISSATGE. 
Som fruit, dintre la Creació, d’un projecte de 

déu. En Jesucrist veiem que és un projecte 
d’amor: la invitació a ser fills: fills en el Fill. De 
part de Déu, Jesús ens fa visible el do; de part 
nostra, Jesús és l’inici de la resposta positiva; és 
el “primogènit”. 

RESPOSTA. 
La única resposta coherent amb la bondat de 

Déu és acceptar-la, continuant en nosaltres la 
resposta ja iniciada per l’Home-Jesús. 

 PREGUNTES PER AL DIÀLEG. 
1. Si formem part d’un projecte de déu, té sentit 

témer alguna classe de fracàs? 
2. En Jesús podem contemplar el “primogènit” de 

la humanitat en plenitud. És legítim parlar de 
Jesús com si fos “propietat dels Cristians”? És 
a dir: des de Jesús, com ens cal “veure” les 
diferents Religions o Cultures? 



RELECTURES - FER EL BÉ. 
(Amb RELECTURES intentaré, si me’n surto, expressar, 
amb un llenguatge diferent, alguna de les idees d’un relat 
evangèlic o d’una festa. Voldria ser una espècie de 
“traducció” no pas de conceptes sinó d’esquemes mentals. 
Sóc conscient que es tracta d’una cosa arriscada, que pot 
servir o destorbar. Imagino que n’hi haurà algunes d’una 
mica encertades i d’altres de molt desencertades; però em 
fa il·lusió posar el meu granet de sorra a l’esforç de tanta 
gent que ja fa temps també es dediquen a aquesta feina 
absolutament necessària i urgent. Demano al possible 
lector una tolerància benvolent. Que cadascú ho jutgi com 
li sembli més oportú). 

“Nascut de Maria, verge” 
(Continua el grup de catequesi) 

Nen Senyoreta: si a la mare de Jesús li podem dir 
mare de Déu, al pare de Jesús li podem dir pare 
de Déu? 

Cateq. Uiiii! Ui! Ui! Ui! Aquesta pregunta és molt 
important! Però, explicar la resposta és molt 
perillós! 

Nens Per què és perillós? 
Cateq. Ara ho veureu. 

Resulta que els Evangelis diuen molt clar que Maria és la 
mare de Jesús. En canvi, no diuen mai 
directament que St. Josep sigui el seu pare. Això 
no vol dir que Jesús no tingués pare, o que no fos 
St. Josep! Jesús va néixer com cada un de 
nosaltres, i és fill de Josep, que era el marit de 
Maria. 

Per què, doncs, els Evangelis no ho diuen? 

Ja us vaig explicar que tots som fills de la Humanitat, i que 
Maria representa la força generadora de la 
Humanitat anterior a Jesús. 

Però, ¿què és allò que fa créixer realment la Humanitat? 
Nen Ser bones persones. 
Cateq. Molt bé! I som bones persones quan ens 

dediquem a servir els altres (no pas perquè 
siguem inferiors a ells sinó perquè els estimem). 
Vivint així, fem néixer més Humanitat. Però, a 
vegades, destruïm Humanitat, o fem que la 
Humanitat vagi enrere i es torni salvatge. ¿Quan 
passa, això? 

Nen Quan ens barallem. 
Cateq. Molt ben dit: quan ens barallem; i sobretot quan 

fem guerres, o quan volem ser forts i poderosos 
per dominar els altres. 

Si mirem la llarga Història de la Humanitat, ¿qui són 
principalment els qui han fet les guerres o que 
esclavitzen els altres: els homes o les dones? 

Nen Els homes, perquè som més valents! 
Nena Els homes, perquè sou més brutos! 
Nen I vosaltres, què? Sou unes bledes. Sembleu de 

fireta… “Ai, no em toquis”…! 
Nena Vosaltres sou uns salvatges. Senyoreta: l’altre 

dia, el meu germà jugava a trencar la cua de les 
sargantanes que trobava pel jardí. Les buscava, 
per fer-los mal! És un bèstia! 

Cateq. Prou; prou…! 

Veieu per què us deia allò de “perillós”?… En aquest punt, 
l’experiència d’homes i dones és ben diferent. 

Ara ja podeu entendre per què els Evangelis parlen només 
de Maria com a mare de Jesús. Jesús representa 
la nova Humanitat formada per totes les persones 
que, per amor, viuen servint els altres. Aquestes 
persones venen representades sobretot per una 
dona, perquè, en la vida de cada dia, som 
sobretot les dones les que més demostrem el 
nostre amor servint als altres. 

Nen St. Josep no era bona persona? 
Cateq. I tant que ho era! Hi ha molts homes que són 

bones persones! Però també hi havia, en temps 
de Jesús i ara, molta gent (homes i dones) que 
pensava que, amb guerres i creant imperis 
poderosos, es pot fer avançar la Humanitat. És i 
ha estat un gravíssim error!!! Per això els 
Evangelis volen deixar ben clar que les guerres i 
el domini sobre els altres no fan avançar la 
Humanitat sinó que la fan recular. 

Nen També hi ha dones que porten armes i fan 
guerra… 

Cateq. És veritat. I actualment algunes ho fan “per ser 
com els homes”. És veritat que homes i dones 
hem ser iguals en drets. Però en aquest punt seria 
millor que la igualtat no vingués perquè les dones 
fóssim com els homes sinó perquè els homes 
fossin com les dones. 

Nena La meva mare, quan parla de la mare de Jesús, 
en diu la verge Maria. Què vol dir “verge”? 

Cateq. En els evangelis, vol dir exactament això que us 
acabo d’explicar. Vol dir que només el servei per 
amor fa néixer més Humanitat. Jesús, com a 
persona totalment bona, va néixer només gràcies 
a les persones (dones o homes) que serveixen els 
altres per amor. En canvi, el poder, el domini,… 
només destorben. En els evangelis, el poder i el 
domini sobre els altres venen representats 
sobretot per homes cruels, com Herodes, que 
volien matar Jesús. És a dir: els qui volen matar 
la nova Humanitat. 

Nen Així, exactament, què vol dir “verge”? 
Cateq. En la vida normal vol dir que una dona no té 

marit, o un home no té dona. Els Evangelis fan 
servir aquest llenguatge per indicar que només 
fem néixer i créixer la Humanitat quan estimem 
els altres i els servim amb amor, excloent tota 
forma de poder o de domini sobre d’ells. 

Nen Si els meus pares no m’ho fessin fer per força, no 
faria moltes coses bones que faig… 

Cateq. Segurament que els teus pares t’ho fan fer no pas 
perquè vulguin dominar-te sinó com un servei que 
encara necessites. Mentre som petits, les normes 
que ens donen els pares són només per fer-nos 
créixer fins a ser lliures i capaços de decidir per 
nosaltres mateixos. 

Nen Els governants i els que manen no fan ben fet? 
Cateq. Depèn. Quan manen per manar, fan mal fet. Quan 

manen per fer un servei necessari i que se’ls ha 
demanat, fan ben fet. ¿Podríem utilitzar el cotxe 
si no hi haguessin les normes de circulació? Hi ha 
serveis que són necessaris, i per això elegim les 
persones que volem que facin aquelles normes 
que són necessàries per conviure. 



TERTÚLIA EN ESPIRAL 
NADAL 

Bet 
Ai, Nadal, Nadal! Sovint penso que, si Jesús 

tornés!… Quina barreja més estranya que n’hem fet! 
Magda 

Si Jesús tornés…? Tu ets agnòstica, i quan dius 
això, tots entenem què vols dir. Però sovint això 
també ho diuen persones que es consideren 
“cristianes”. Parlant així, demostren que no han entès 
res de res sobre Jesús. No té cap sentit dir “Si Jesús 
tornés“! Seria com dir: “Si  Armstrong tornés a la 
Lluna“. 
Víctor 

Ara sí que m’he perdut…  Què té a veure una cosa 
amb l’altra?! 
Magda 

És només per posar un exemple… Armstrong 
podria anat tantes vegades com volgués a la Lluna… 
Però quan diem que  va ser el primer home que va 
arribar a la Lluna, no volem dir que Armstrong fos un 
gran heroi, algú que va fer una cosa que ningú no 
havia fet mai,… Ell mateix ho va dir: Un petit pas per 
a mi; un gran pas per a la humanitat. Per això no 
solem dir “Armstrong va arribar a la Lluna” sinó 
“L’Home va arribar a la Lluna”. Armstrong recull tota 
la Història passada de la Humanitat, des del primer 
home que va mirar el cel i es va enamorar de la 
Lluna. Després vindrien els astrònoms, els 
matemàtics, els físics, els informàtics… En realitat, 
tots formem part d’aquest “viatge”. 

El Jesús que ens presenten els Evangelis és una 
mica com Armstrong: en ell s’hi recull tota la Història 
passada de la Humanitat, des del primer home que 
somniar un món millor. Armstrong va posar en 
evidència que havia arribat el moment en què l’Home 
era capaç d’arribar a la Lluna. Jesús va posar en 
evidència que havia arribat el moment en què l’Home 
era capaç de VIURE d’una altra manera: segons el 
PROJECTE de Déu. 
Juli 

Viure d’una altra manera?  No crec que hagi 
canviat gaire res després de Jesús. Han passat més 
de 2000 anys, i ja ho veus!… 
Bet 

Tampoc ha canviat res després que l’Home arribés 
a la Lluna. Cap de nosaltres no hi ha anat, ni crec 
que, de fet, puguem anar-hi mai. I això que 
m’agradaria!… 
Magda 

Anar a la Lluna, en el fons, és una anècdota; 
encara que molt significativa, perquè és el 
començament de l’aventura espacial, que encara no 
sabem fins on ens portarà… És cert: després de Jesús 
tot continua igual, però ha canviat l’horitzó. 
Juli 

“L’horitzó”!?  Això és una paraula molt bonica, però 
per a la vida humana real i concreta no significa res 
de res. 
Bet 

N’estàs segur?! Sense horitzons, jo no suportaria la 
vida!… Necessito horitzons, fins i tot en el supòsit de 
que no els pugui aconseguir tots… 

Víctor 
A veure, Magda: explica una mica més això de 

l’horitzó, perquè jo aquí també m’hi perdo. Jesús ens 
salva perquè és l’enviat de Déu, i ens diu com hem 
de viure. Però, això del canvi d’horitzó… 
Magda 

La quasi totalitat dels humans no hem anat mai a 
la Lluna, ni hi anirem tampoc. Però ara sabem que 
l’Home pot anar-hi. Igualment, la majoria dels 
humans comencem sense entendre la NOVA MANERA DE 
VIURE que ens presenten els Evangelis, però anem 
descobrint que això és possible, i que hi som cridats; 
i que podem fer passos per acostar-nos-hi. És com 
en els nens petits: són petits, però tenen horitzó: fer-
se adults. 
Bet 

Jo, de petita, era creient. Ara, de gran, ja no tinc 
fe. 
Magda 

No tens la fe de quan eres petita; només faltaria! 
Però acabes de dir que tens horitzons. Hi ha moltes 
formes de FE, encara que d’algunes no en diem “fe”. 
Bet 

Per a mi, tenir horitzons no vol dir creure en Déu, 
ni en l’església, ni ser religiosa. Tot això ja ha passat. 
Per a mi, tenir horitzons significa creure en la VIDA. 
Viure: per als fills, per al meu home, per al meu 
Pob l e . A ra , pe r exemp le , t o t a i xò de l a 
independència… A mi em fa viure! 
Juli 

Hi estic d’acord, però jo no en diria “tenir 
horitzons”. Simplement és la realitat; la vida de cada 
dia. Estàs en un lloc i en unes situacions concretes; i 
has de ballar el ball que toca! Tot plegat no serveix 
de res… Però t’omple el dia. 
Víctor 

No estic d’acord que no serveixi de res. Pregunta-
ho als teus fills si la teva vida serveix de res! 
Pregunta-ho als teus malalts, tu que ets metge. Jo no 
sé si tinc horitzons o no; però sé que la feina ben 
feta ajuda a fer Poble; ajuda a millorar el món; ajuda 
al jovent que està pujant;… Quant durarà tot plegat? 
No ho sé. Tampoc és un problema meu. En realitat, 
d’una manera o altra, tots treballem o vivim per al 
mateix: per la nostra mainada, per una vida millor. 
Potser no ho veurem, però hi haurem ajudat. M’ha 
agradat allò que has dit de l’Armstrong: el seu 
“viatge” va començar el dia en què algú es va 
enamorar de la Lluna. Si, com dius tu Magda, NADAL 
és celebrar tot això… em sembla molt bé. M’hi 
apunto. 



Entrevistes amb Fid’ho 
NADAL  

Evy 
Hola, Fid’ho: és Nadal. Per una part, voldria 

felicitar-te, ja que avui se celebra el teu aniversari; 
però, per altra banda, tu i jo sabem que no és 
realment el teu aniversar i , s inó només la 
cristianització d’una antiga festa pagana en honor del 
Sol. Fins i tot dubto que et resulti plaent que se 
celebri el teu naixement en substitució d’una festa 
pagana. 
Fid’ho 

Jo sóc el  Fill de l’Home, i els qui tu consideres 
pagans són tan humans com qualsevol altra persona. 
No tinc res en contra de les festes paganes. Al revés: 
totes les festes, si es fan bé, ajuden a fer Humanitat. 
I concretament la festa de Nadal m’agrada quan allò 
que s’hi celebra és la Vida, que es renova 
constantment. Algú ha dit que cada dia és Nadal. Em 
sembla molt bé. 
Evy 

Però, entre nosaltres, aquestes festes s’han 
convertit en festes per al consum. Això t’agrada? 
Fid’ho 

És el risc que tenen totes les coses bones: poden 
ser mal utilitzades. Els humans tenim necessitats i 
capacitats; i cadascú escull a què es dedica 
preferentment. Si fem créixer les necessitats, ens 
deshumanitzem; si activem les capacitats, ens 
humanitzem. 
Evy 

Els Evangelis presenten el teu naixement com un 
fet extraordinari, amb àngels i estrelles i mags 
vinguts d’Orient… 
Fid’ho 

Allò realment extraordinari és la Vida amb la seva 
capacitat de créixer i renovar-se constantment. Cada 
infant que neix és una llavor d’Humanitat que treu 
brotada. És el que volen expressar els Evangelis amb 
el seu llenguatge “extraordinari”. 
Evy 

Tota vida neix, creix i mor. ¿Què té d’extraordinari, 
això? 
Fid’ho 

El meu naixement és descrit com extraordinari 
precisament perquè tothom pugui descobrir que les 
coses no són pas com tu dius. La mort no és l’últim 
pas. Els Evangelis van ser escrits precisament per 
això: per fer saber a tothom que la mort no és el 
final de tot. L’últim pas és la Plenitud. Naixement, 
creixement i mort resulten extraordinaris perquè 
precedeixen la plenitud de la Vida. 
Evy 

En el nostre àmbit cultural, les festes de Nadal són 
dies de trobades familiars. Això les converteix en un 
motiu de tristesa quan hi falta alguna persona 
estimada. 
Fid’ho 

La tristesa de les persones sempre mereix 
comprensió. Però la tristesa per la falta d’una 
persona estimada m’afecta especialment perquè jo 
existeixo precisament per ajudar a anar més enllà 
d’aquesta tristesa. Els humans no som illes. Formem 

un sol cos, i mai ningú no “falta” del nostre costat. 
Allò que canvia és el nivell de presència. No hem de 
quedar ancorats en la presència física, que té moltes 
limitacions. Jo existeixo per ajudar a descobrir la 
presència de comunió. ¿Enyora, la mare, el seu fill 
perquè ha “sortit fora” de seves les entranyes? 
¿Troba, l’arbre, a faltar el seus fruits perquè s’han 
convertit en llavor? ¿Perden, els núvols, els seus 
vincles amb l’aigua quan es desfan en ruixats? 
Doncs, tampoc hem de trobar a faltar els companys 
de taula quan han pres la forma d’aliment! Perquè, 
aquest és el gran misteri de la Vida humana: la 
capacitat de convertir-nos en aliment els uns per als 
altres. 
Evy 

¿És per això que l’evangeli de Lluc diu que la teva 
mare et va posar en una menjadora? 
Fid’ho 

La mare sabia molt bé el que es feia! Comencem 
necessitant ser alimentats, i creixem fins a esdevenir 
aliment. Hi ha només una sola i única Vida, i 
l’experimentem com un circuit de comunió. Ningú 
no hi sobra. Ningú no hi falta. 

Mossèn Pere Torras 



UN DÉU PROPER 

Us ha nascut un Salvador. 

El Nadal és molt més que tot aquest ambient superficial i manipulat que es respira 
aquests dies als nostres carrers. Una festa molt més profunda i joiosa que tots els 
artefactes de la nostra societat de consum. 

Els creients hem de recuperar de nou el cor d'aquesta festa i descobrir darrere de tanta 
superficialitat i atordiment, el misteri que dóna origen a la nostra alegria. Hem d'aprendre 
a «celebrar» el Nadal. No tothom sap el que és celebrar. No tothom sap el que és obrir el 
cor a l'alegria. 

I, no obstant això, no entendrem el Nadal si no sabem fer el silenci en el nostre cor, obrir 
la nostra ànima al misteri d'un Déu que se'ns acosta, reconciliar-nos amb la vida que se'ns 
ofereix, i assaborir la festa de l'arribada d'un Déu Amic. 

Enmig del nostre viure diari, de vegades tan avorrit, apagat i trist, se'ns convida a 
l'alegria. «No hi pot haver tristesa quan neix la vida» (Sant Lleó el Gran). No es tracta 
d'una alegria insulsa i superficial. L'alegria dels que son alegres sense saber per què. 
«Nosaltres tenim motius per a la joia radiant, per a l'alegria plena i per a la festa solemne: 
Déu s'ha fet home, i ha vingut a habitar entre nosaltres» (L. Boff). Hi ha una alegria que 
només poden gaudir els qui s'obren a la proximitat de Déu, i es deixen acaronar per la 
seva tendresa. 

Una alegria que ens allibera de pors, desconfiances i inhibicions davant Déu. Com témer 
a un Déu que se'ns acosta com a nen? Com fugir davant de qui se'ns ofereix com un petit 
fràgil i indefens? Déu no ha vingut armat de poder per imposar-se als homes. Se'ns ha 
acostat en la tendresa d'un nen a qui podem fer somriure o plorar. 

Déu no pot ser ja l'Ésser Omnipotent i Poderós que nosaltres sospitem, tancat a la 
serietat i al misteri d'un món inaccessible. Déu és aquest nen lliurat afectuosament a la 
humanitat, aquest petit que busca la nostra mirada per alegrar-nos amb el seu somriure. 

El fet que Déu s'hagi fet un nen, diu molt més de com és Déu, que totes les nostres 
cavil·lacions i especulacions sobre el seu misteri. Si sabéssim aturar-nos en silenci davant 
d’aquest Nen i acollir des del fons del nostre ésser tota la proximitat i la tendresa de Déu, 
potser entendríem perquè el cor d'un creient ha d'estar amarat d'una alegria diferent 
aquests dies de Nadal. 

José Antonio Pagola






