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BON ANY NOU
per CONXA ADELL I CARDELLACH, osb

Hem començat un nou any litúrgic que anuncia Nadal amb l’advent, anuncia
Pasqua amb la quaresma i acabarà amb llargues setmanes, que anomenem
durant l’any o temps ordinari, la quotidianitat, el dia a dia.
Els altres temps, que anomenem temps forts, són setmanes intenses que
ens fan adonar millor l’essencial. Però no ens enganyem, l’objectiu principal és
viure intensament el dia a dia.
Actualment, la lluminària i la publicitat ens amaguen el nen que va creixent
dins Maria, Pasqua és sinònim de vacances i Pentecosta ja no té sentit. Però el
projecte de Déu continua en silenci i en constància tossuda. Per això el Déu
amagat també va creixent en silenci en la foscor del claustre de Maria.
Ho creiem? El que és difícil és creure. Creure que Déu és fa home només ho
podíem saber pel mateix Jesús. La nostra imaginació no arriba a tant.
Jeremies anuncia el naixement de Jesús dient que el Senyor farà néixer un
plançó bo que es comportarà amb justícia i amb bondat. Repetim això darrer,
amb justícia i amb bondat. Com és que hi ha tanta gent que pensa en un Déu
que ens vol mal, justicier i no just, un Déu dolent que no vol el nostre bé? Precisament Jeremies acaba la primera lectura dient que a Jesús l'anomenaran:
El-Senyor-és-el-nostre-bé.
Hi ha un llenguatge de futur, com si s’anunciés la fi del món. La pitjor mort no
és l’última, és la definitiva, però quantes morts hem viscut durant la vida? Tenir
por de la fi del món és no viure el present. Tot plegat no és una preparació per
al futur, sinó per al present, en aquesta vida quotidiana.
Lluc diu: «Hi haurà prodigis al sol, a la lluna i a les estrelles. A la terra, les
nacions viuran amb l'ai al cor, esverades pels bramuls de la mar embravida. La
gent perdrà l'alè de por, pensant en els desastres que sobrevindran arreu del
món». Sembla que parli del futur, però tot això ja està passant ara. Si passa
ara, podem tenir raó de ser pessimistes i de perdre l’alè de por.
Doncs no, aquest és l’engany. Pau ens dona la clau per superar la por quan
diu: «que el Senyor faci créixer fins a vessar l'amor que us teniu els uns als altres i a tothom». Estigueu atents! Estigueu alerta! I si no sabem com, el salm
ens hi ajuda: «Feu que conegui, Senyor, les vostres rutes, feu que aprengui els
vostres camins. Encamineu-me en la vostra veritat».
Animem-nos els uns als altres. Fem créixer mútuament l’ànim i l’ànima.
Bon any nou!
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