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FANTASIA DE NADAL
Era cap el tard d’un vint-i-dos de de-
sembre que badoquejàvem pels car-
rers atapeïts de gent atrafegada en la 
preparació múltiple i vària del Nadal. 
Mirant sense mirar, caminant d’esma, 
ensopegàrem amb un home com per-
dut enmig d’aquella riuada. Ens vam 
disculpar, ell ens somrigué i potser 
perquè ens veia sense gaire pressa, 
se’ns adreçà, tímidament:

–  Perdoneu; em podríeu aclarir què significa tot això? Tanta gent, tanta 
llum, tant de comprar, aquests anuncis...

–  És per Nadal!
–  Nadal?
–  Sí, Nadal, que no sabeu què és Nadal?
–  La primera vegada que sento aquest nom. Vinc de lluny, de molt lluny, 

i al meu país no se’n ha parlat mai. Què vol dir Nadal?
–  Oh, fóra llarg d’explicar. No us heu adonat...
–  Sí, de moltes coses, m’he adonat; massa, i no les arribo a lligar; Gent 

atrafegada, tothom amb paquets, botigues plenes; menges de tota 
mena, vins, xampany, joguines, vestits... Tothom compra. Llums, 
anuncis, arbres guarnits...Aparadors cridaners,... Un home disfressat 
-es veu d’una hora lluny que és una disfressa-, amb barba blanca, una 
gorra estranya, tot ell blanc i vermell...Figures i figuretes... Al fons 



d’un carrer, les estàtues d’un home, una dona i un infant tot just nat: 
semblen importants, però ningú no s’hi atura.

 Retalls de converses: “menjarem, beurem, ens divertirem...; viatges, 
neu, esquiar, bingo...” . En una botiga he llegit: “Qui no estrena res per 
Nadal, res no val”. Parlen de forasters, sembla que algunes famílies 
mengen plegades. “Per Nadal, cada ovella al seu corral”.

 Me’n veig un bull! Que ho feu sovint això?
–  Oh nooo; només un cop l’any.
–  I cada any les mateixes dates?
–  Sí, Ja ho veureu; fa dos mil anys, hi va haver el primer Nadal de la 

història. Va néixer un nen, que era el Salvador...
–  Un nom prou bonic!
–  No, no ! Es deia Jesús, però era un Salvador. Aquells temps els homes 

no s’estimaven prou; tothom anava per les seves...
–  Com dieu?
–  Volem dir que només miraven pels propis interessos. Vaja, que eren 

egoistes. I Jesús els digué que s’havien d’estimar els uns als altres.
–  Això ho ha dit molta gent.
–  Sí, però ell va morir...
–  Sí és clar.
–  I va ressuscitar,
–  Va ...què?
–  Va tornar a viure. Ara és viu
–  On és?
–  Pertot: aquí, en els homes. Ens va dir que estimar un home és esti-

mar-lo a ell.
Intentàrem explicar-li tan bé com sabíem qui era Jesús, què era ser cristià. 
A mida que parlàvem se li esclaria la cara, somreia; ho anava entenent. I 
nosaltres ens sentíem contents.
–  Perdoneu; si no ho entenc malament, Jesús us va salvar perquè us es-

tima i us ensenyà d’estimar.
–  Sí; els homes ja en sabíem una mica. Diguem que Jesús ens comunicà 

una forçà nova d’estimar.
Durant uns moments contemplà, extàtic, tota aquella fantasia de gent ade-
lerada. De cop se’ns quedà mirant fixament, seriós, i ens digué:
–  Tota aquesta gent són cristians?



–  Sí, vaga, sí.
–  I tenen tots la força d’estimar?
–  Sí.
Cada sí ens sortia més feble, menys segur.
–  Quants anys m’heu dit que fa que us nasqué el Salvador?
–  Uns dos mil 
–  No ho entenc. Aquella dona, beguda de galtes, amb una criatura neulida 

als braços, que allarga la mà; ningú no li’n fa cas. Aquell home macilent, 
assegut a terra, que espera quelcom, ningú no el veu; Aquelles dues cri-
atures desnerides que demanen i demanen; tothom se les treu de sobre. 
Aquell menut amb el nassarró aixafat contra el vidre d’un aparador, 
que somia coses que no té ni tindrà mai, tot i veure-les tan a la vora ...

 Cap als extrems de la ciutat, si n’he vistes, de coses que no em lliguen! 
Dos mil anys, dieu? No ho entenc. Em sembla que encara tothom va a 
la seva.

Hi hagué un silenci feixuc, inquietant, que l’home trencà dient-nos amb 
un somriure trist:
–  Bé, moltes gràcies...Ah! i de tota manera , BON NADAL!

Reflexió:  
Aquest text, està inspirat en els treballs i debats d’ alguns grups de noies de 
segon i tercer de BUP de diferents centres de Barcelona, Terrassa i la Seu 
d’Urgell. El text fou escrit pels mossens que varen portar les convivències 
i malgrat ja fa una colla d’anys d’aquelles trobades, el text continua essent 
molt actual. 
Podem aturar-nos en els comentaris que fa l’home de la nostra història que 
són prou clars i alliçonadors. Les contradiccions que ell detecta, són ben 
vigents avui, i malgrat es fan moltes accions: la gran recapte, col·lecta de Cà-
ritas, etc... no acaben de ser suficients per cobrir tantes mancances com hi ha. 
Cada vegada més, tot l’envoltant del Nadal ha anat cridant més i més l’aten-
ció i ara molt països del món, inclosos els no cristians, com la Xina i el Japó, 
celebren el Nadal. No és el Nadal cristià, no han agafat el sentit religiós, però 
si un Nadal d’ornaments, de compres, festa...
Amb tot, cal intentar de no perdre’ns entre tanta lluminària i ser capaços de 
viure el verdader sentit del Nadal. 

Pilar Pous Altafaja



SANTA MARIA

MISSES
Dilluns 19, a les 9: Família Arisa 
Roura. Dimarts 20, a les 9: famí-
lia Arisa Roura. Dimecres 21, a 
les 9: família Arisa Roura. Dijous 
22, a les 9: família Juvanteny. Di-
vendres 23, a les 9. Dissabte 24, a 
les 19h i a les 22h: esposos Caba-
lleria Roma i fills. Diumenge 25, a 
les 12: Josep Roqueta.

COL·LECTES MES DE NOVEMBRE
Dia 6: 295,77 (Germanor). Dia 13: 
221,88. Dia 20: 232,67. Dia 27: 
255,42. 

GRÀCIA

MISSES
Diumenge 25, a les 11: Dolors 
Bertran Verdaguer; esposos Lluís 
Boix i Assumpció Crispí i Lurdes 
Sanchis; Maria Roca i Joan Prat.

COL·LECTES MES DE NOVEMBRE
Dia 6: 231,15 (Germanor). Dia 13: 
125,39. Dia 20: 136,83. Dia 27: 
124,23. 

SANT PAU

MISSES
Dilluns 19, a les 19. Dimarts 20, a 
les 19. Dimecres 21, a les 19. Di-

jous 22 , a les 19. Divendres 23, a 
les 19: Emili Casas. Dissabte 24, 
a les 18. Diumenge 25, a les 10: 
Josefina Costa.

COL·LECTES MES DE NOVEMBRE
Dia 6: 226,14 (Germanor). Dia 
13: 141,21. Dia 20: 80,90. Dia 27: 
97,21. 

EXÈQUIES
Neus Serrat Creus, de 98 anys.
Mas Camporat.
Pacual Riba Ligero, de 95 anys.
Residència Aura.

CELEBRACIÓ PENITENCIAL
La celebració penitencial pot ser 
una bona manera de preparar-nos 
per al Nadal, i viure’l com un mo-
ment de gràcia i de joia profunda. 
Els horaris son: 
N.S. de Gracia: dilluns 19, a les 
19h.
Santa Maria: dimarts 20, a les 20h 

HORARIS DEL DIA DE NADAL
Vigília, dia 24 a la nit:
Santa Maria: a les 19h.
Sant Pau: a les 19h.
Santa Maria, missa del Gall: a les 
22h.
Dia de Nadal, dia 25:
Sant Pau: a les 10h.
N. Sra. Gràcia: a les 11h.
Santa Maria: a les 12h.


