Nadal, cicle B

24.12.2017

NADAL UNA ALTRA VEGADA?
per CONXA ADELL I CARDELLACH,
monja de Sant Pere de les Puel·les

«Ei!, és Nadal!», sento que em diuen. I jo em quedo palplantada davant de
mi mateixa: Nadal una altra vegada?
L’Advent ha passat d’una revolada. Vetlleu!, ha estat l’anunci de tot
l’Advent. I jo he estat pendent de vetllar per la història del meu poble, atenta
pel camí que feia el meu poble.
—Doncs ara ja respires una mica. Ara has de preparar el Nadal.
—Quina mandra! Tantes coses per fer: regals, música, àpats, trobades,
massa gent, massa coses.
—Però que dius? El que has de preparar és el camí cap a Betlem.
—Quina por anar a Betlem! Per on? Amb qui? Amb què? Com? Quan?
—Però què t’empatolles? Per on? Pel camí de sempre, el del perdó. Amb
qui? Amb els qui convius cada dia, tots. Amb què? Amb res, que és el que
et costa més. Com? A peu, perquè coneguis el llarg camí dels desplaçats.
Quan? Ara.

De sobte, jo que caminava a les fosques, he vist una gran llum i he sentit
una alegria immensa, com si m’haguessin tret un jou que em pesava o una
barra pesada a l’esquena o una punxa de l’ànima.
I he cregut que, amb aquest nen petit, la pau no tindria fi, perquè serà fonamentada en el dret i la justícia.
I per dins m’ha brollat un càntic nou, perquè algú m’ha anunciat una bona
nova. I he sentit que em brollava un càntic de benedicció, però que em venia donat.
I algú m’ha dit que el cel estava alegre i que la terra feia festa. Festa?
Quina festa?, la del consumisme? Perquè hi ha immigrants que potser hauran de dormir al ras com els pastors; hi ha famílies senceres que surten dels
seus països per por, com en la fugida a Egipte; hi ha mares que ploren perquè no poden donar menjar als seus fills en els camps de refugiats.
—Sí, és veritat. Però ens ha nascut un noi i en ell s'ha revelat l'amor de
Déu, que vol salvar tota la humanitat.
Aleshores m’he atrevit a anar al pessebre. M’he agenollat al costat del
nen que dormia. I ben fluixet li he cantat de tot cor: «Glòria a Déu a dalt del
cel i a la terra pau».
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