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L’Advent
gent no sabia comptar. Podien tenir moltes formes: obrir una finestra, encendre una espelma
o tallar alguna cosa (com les cames de la Vella
Quaresma).
De segur que, com cada any, a les nostres escoles apareixeran molts calendaris d’Advent (a les
aules, a les webs o als passadissos) a partir de
l’1 de desembre. També, segurament, a les cases
de moltes famílies. Més enllà de mantenir una
tradició, que per ella mateixa ja té sentit, és bo
poder donar sentit als nostres calendaris. Saber
esperar, en aquest cas el Nadal, vol dir aprendre
una colla d’actituds que són plenament humanes i cristianes:

•
•
•
•
En les nostres vides quotidianes és ben present
la idea d’esperar. També existeix aquest aspecte
en la nostra tradició religiosa cristiana. En l’àmbit popular, el calendari litúrgic cristià disposa
d’un temps, l’Advent, que és el temps d’espera
per celebrar l’arribada del Nadal.
El mot «Advent» és una paraula d’origen llatí
que significa vinguda. Advent és esperança
a creure que alguna cosa bona serà realitat.
Quan esperem alguna cosa habitualment hi
posem esperança; és a dir, el pensament que tot
pot anar més bé.
La nostra tradició popular ha creat el calendari d’Advent, entès com una mena de calendari
en forma de compte enrere. Aquesta tradició es
remunta al segle V, i és un compte enrere que ens
porta al Nadal. Els calendaris en format de compte enrere es van fer molt populars quan molta

Posar il·lusió en allò que fem.
Creure que serem capaços de resoldre allò
que tenim entre mans.
Aprendre a confiar en els altres.
Tenir il·lusió per nous reptes.

Són actituds que està bé conèixer, però sobretot
és important viure-les mentre obrim cada dia una
finestreta, que ens apropa al Nadal, i construïm el
pessebre a les aules i en descobrim el sentit.
El calendari d’Advent serà, doncs, una eina que
ens ajudarà a fer possibles les paraules d’un
fragment del profeta Ezequiel, que ens diu:

Us donaré un cor nou i posaré un esperit
nou dins vostre; trauré de vosaltres aquest
cor de pedra i us en donaré un de carn.
(Ezequiel 36,26)

Esperant, en el temps d’Advent, haurà arribat
NADAL.

