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L’essència de Nadal per al cristià

Només dos evangelistes narren el naixement de Crist: Mateu i Lluc. Sens dubte és aquest darrer
qui  dóna  més  elements  per  interpretar  allò  que  vol  dir  el  naixement  de  Crist  per  a  una
consciència contemporània que l’identifica amb el Fill de l’Home amb totes les ressonàncies
prometeiques  que  té  aquesta  accepció  de  l’Esperat,   Messies.  Els  estudis  contemporanis
consideren que els capítols relatius a l’origen i naixement de Jesús es varen redactar al final de
la literatura evangèlica. “Són els més recents i elaborats quan ja hi havia una reflexió teològica
sobre Jesús i sobre el significat de la seva mort i resurrecció” (Leonard Boff). Dit d’una altra
manera a la fi de tot va aparèixer el principi: la infància de Jesús, la seva manera de néixer.
Mateu i Lluc escriuen el naixement a la llum d’una tradició i d’una teologia que s’havia creat al
voltant d’una persona que havia trencat els esquemes amb els quals s’havia prefigurat el seu
adveniment per part del poble d’Israel. Aquest poble esperava un Messies entès com un rei que
seguiria la línia clerical del seu temps, que s’adaptaria a la llei segons la lletra i es varen trobar
amb un home, fill d’un fuster, que repetia una vegada i una altra “us ho han dit, però jo us
dic...” Així tardanament, es descobreix que Jesús no va néixer ja com un rei, sinó com un home
vulgar, en procés d’emigració obligar a complir les necessitat del cens decretat per l’emperador
August.

La narració, tant a Mateu com a Lluc, és concisa en allò que es refereix a un aspecte crucial: on
va néixer Crist ? A quin carrer, en quina casa? A quin barri ? Tot això són dades de l’origen de
classe per a l’home contemporani. Sabem que era fill d’un fuster i que, segurament, fins que va
decidir anar com un peregrí sense lloc on repenjar el cap, ell mateix devia haver de treballar la
fusta amb les seves mans. Però la simplicitat en la narració del naixement no impedeix que Lluc
precisi, que, essent a Betlem de Judea, “ li va arribar el temps de part i va donar a llum el seu
fill primogènit; l’embolicà en bolquers i el va allitar en un pessebre, perquè no varen trobar lloc
a  l’hostal”.  A  partir  d’aquest  versicle  s’ha  creat  una  tradició  mel·liflua  que  converteix  el
pessebre en una mena de lloc confortable, amb els animalets donant calor amb el seu alè al nen
nou nat. Naturalment, aquesta dulcificació del fet correspon a una ideologia burgesa que se
sent incòmode en considerar que Jesús va fer, des del seu naixement, una opció i va néixer
com tants desheretats, en pèssimes condicions higièniques, sense abrigall, identificant-se amb
aquells – milers, centenars de milers, milions – que neixen com els reis.

La ruptura amb un origen acomodatici de la narració és evident. Neix amb tots els símbols de
la pobresa i no demana almoines, sinó la companyia col·lectiva dels pastors. Aquests són els
primers companys de la família refugiada a la cova. Els pastors exerceixen immediatament la
solidaritat que habitualment devien practicar entre ells. Amb freqüència, les seves dones devien
parir entre coves, com ho va fer Maria. La crida que contenia les paraules de l’àngel que els
mobilitzà  cap el  pessebre  simbolitza  la  solidaritat  tal  com l’entenem segons  la  consciència



contemporània. Ningú, sinó els que patien la seva mateixa condició, no podia reconèixer Jesús.
Ni Herodes, ni escribes ni fariseus, ni sacerdots, jerarquia de l’època, no podien entendre la
crida de l’àngel  ja que en el seu cor no hi cabia la solidaritat.  Aquest és un valors que els
poderosos desconeixeran a través de la història; només els oprimits donaran forma i maduresa
a aquests component essencial de la fraternitat universal. Lluc ens dóna, amb aquest relat, una
clau crucial del naixement del qui ja era conegut, per les seves paraules dures i irreductibles,
com el Fill de l’Home, solidari fins a donar la vida pels germans. El seu naixement explica la
seva mort.

Què  queda  avui,  en  el  Nadal  cristià,  d’aquesta  línia  temàtica  crucial  en  el  text  de  Lluc  –
explicitat  en  el  caràcter  dialèctic  del  Magnificat  de  Maria,  càntic  que  rebel·lia  contra  els
poderosos i exaltació dels humils – i que hauria de sacsejar la consciència del creient. En que
queda una consciència difusa d’un Crist tan bo que va néixer com un pobre, a la qual cosa
s’afegeix immediatament un cant d’àngels, ritualista i evasiu.

En  queden  sol·licituds  de  pietat  que  poden  conduir  a  compassions  arbitràries.  En  queda
l’excusa per legitimar la societat de consum, de la disbauxa dels qui posseeixen sense límit. En
queda una comercialització repulsiva de la Paraula utilitzada al gran magatzem com a reclam
per  a  una  societat  impregnada  d’una  anomenada  cultura  cristiana,  terme  sota  el  qual
s’encobreix precisament la degradació dels valors culturals del cristianisme proposat pel Jesús
de Natzaret.

Del vigor d ela denúncia – l’allità en un pessebre – proposada en els orígens com una lluita
contra la injustícia, amb prou feines si en resta la reflexió silenciosa, fonda, de les comunitats
que, immergides avui en els barris treballadors, viuen l’arrel d’aquelles Paraules.  Fa segles que
l’Església  institucional  abandonà la  veu dels  profetes en els  quals  es  va inspirar  Maria  per
pronunciar el Magnificat; prefereix la mesquinesa dels qui s’adaptaren a Herodes tirà que va
tallar el coll a milers d’innocents per tal d’eliminar un nen que, només amb el seu naixement, ja
havia posat en evidència el desordre i la injustícia existents.

Quan hem viscut un Nadal que és el del milió de treballadors sense feina, el Nadal cristià;
només pot ser el de la protesta, el de la mobilització dels pastors per protegir els qui es troben
a la intempèrie. No podem acceptar el Nadal que posa sordina a la injustícia sota els colors del
gran magatzem i  del  càntic  mel·liflu.  Avui,  com ahir,  el  Fill  de l’Home està en disposició
d’èxode, invisible entre el milió de mancats de feina, amb els qui no cobren la paga doble, allà
on la burgesia dominant negaria que pot néixer i tornar a néixer.

L’Església institucional ha pretès emportar-se Jesús a néixer a les seves clíniques amb bona
calefacció.  Però Jesús  no neix  amb ni  entre  la  burgesia.  Neix  per  jutjar-la  com a  rèproba
d’injustícia. Si el signe de la divinitat es dóna – i així és per al cristià, aquest signe està en guerra
permanent amb la dominació dels poderosos, en pregona unitat amb els pobres de la terra.
Amb ells va jugar la seva sort i així va dividir el món.
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