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Nadal
Jo soc la llum del món. El qui em segueix no
caminarà a les fosques, sinó que tindrà la
llum de la vida. (Jn 8,12)

Detall del frontal de Cardet
(Museu Nacional d’Art de Catalunya)

En la nostra roda del temps i del cicle de la vida,
arriba el Nadal.
Des de les escoles Vedruna volem donar-hi valor.
El Nadal és —segur— un temps diferent i esperat, però sobretot és una gran oportunitat per
ajudar els alumnes, i a nosaltres mateixos, a
aprendre a créixer.
El temps de Nadal, de dies curts i de nits llargues, acompanyat sovint de certa nostàlgia pensant en els altres, és un convit a fer una mirada
cap al nostre interior i a ser capaços de creure
que el significat del Nadal (mot que literalment
significa ‘naixement’) és, com deia Raimon
Panikkar,1 el d’un naixement: «Naixement de
què? Doncs un nou naixement de cadascú de
nosaltres tots els dies, perquè el naixement no
és només un naixement biològic, és també un
naixement d’una il·lusió, un naixement de la
vida, un naixement d’aquesta guspira de divinitat que hi ha en tot ésser vivent». La mirada
al nostre interior és una mirada d’esperança i
de voluntat de canvi en nosaltres mateixos que
reneix cada Nadal.
Però Nadal és, també, una mirada cap al nostre
entorn, sigui més proper o més llunyà, per veu-

re que el Nadal és –a la vegada– una nova oportunitat per creure que podem canviar el nostre
entorn. Citant novament Panikkar: «Nadal té un
ressò extraordinàriament potent en molta gent,
sigui cristiana o no es reconegui cristiana. Què
vol dir Pau? Pau vol dir respecte a l’altre, tolerància envers l’altre i, en últim terme, estimació, ja que si no s’estima no hi pot haver pau».
Aquest és un dels millors desitjos del Nadal.
Les persones tenim necessitat de pensar en
nosaltres mateixos i en els altres. Nadal esdevé
un convit a fer-ho: valorar l’entorn de la família, viure les tradicions, cantar cançons de Nadal, fer el pessebre, desitjar-nos el millor... són
maneres d’entrar en el nostre interior i pensar
en els altres.
I, en definitiva, les festes de Nadal tenen l’origen
en el naixement de l’infant Jesús qui, des dels
valors de la innocència i de la vida en la pobresa,
ens ha de conduir a pensar, a actuar i a comprometre’ns davant de la feblesa de persones i pobles que es veuen obligats a viure injustament.
Com diu sant Pau: «Es manifestà la tendresa i la
humanitat de Déu» (Epístola a Titus 3,4).
Des de la Fundació Vedruna Catalunya Educació
voldríem ser capaços de llegir el Nadal amb ulls
del segle XXI, vivint i recordant les tradicions i, a
la vegada, volent mirar el Nadal amb desig de futur i de pau per a tots nosaltres i per a tot el món.

1. Raimon Panikkar, filòsof i teòleg (Barcelona, 1918 - Tavertet,
2010); enguany celebrem el centenari del seu naixement. Les
expressions citades en el text pertanyen al llibre El matí amb
Raimon Panikkar, d’Antoni Bassas (Editorial Proa).

