
FLAMA I BRASA DEL NA DA L 1985

Quin �s e1 misteri que enc10u la celebrrci: nadalenca ? Els

m�s trqdicioneds creients dirnn que �s una mens d ' bS,:;losi, com

una contaminaci6 .. a 1a divina " del,misteri en lletres :;rosses

del comen� de 1a redemoci6.

Aquesta �firmaci6 esb�rr�ria tota'a1tr8 consideraci6,si del

que es t tract"lv�l. era fos d' una valua.ci6 te Ioerica. del fet de

la Nativitat : perb nosaltres estern provnnt de trob'r exp1ic�
c16 ri un altre fet m�s arran de t��r1 : 1£1. celebr�ci6, ele as

peotes Iddics i festius de l'esueveniment. Ben oert que una

celebraci6 00!.1 aquesta es tan anti� com 1'1. mateix8. esglesia,
mea nntign que l'Esglesia tal comln coneixam, am� els seus es

trats i esg-1n.ons: des daIs temps m�s primitius,hi ha celebra

coons entre als homes Que evoquen 91 N�dal, que en carta manera

el ooldrien actualit��r.

,aixQ no obat .nt, les noticies evqngeliques �e1 Mi.J�eri s6n

;lUas2 pel."4.odis"ti.ea. i una so

el 110e t l� casa del pa, que �ixb vol dir Betlehem ,f i e1 fet

que una pastors , deapr�s que 11 an,q:el .e1a he ammca: , hi aru ren,

entre inoreduls i esperangats. Entre �!l.crb-d'ls'i eperan9ats, dos

extreme de l'anima dels homes, uL9shOres i avui dia • I ou�n hi

arribpren, �gons conccr-ren tots e l.s textos evangelies,hi ·troba

ren e1 Nen ,In WLtlre i Josep. I diu que alasnares entengu.eren tot

e1 Que els ngels als havien dit: au"" er, el 58-1vador.

Amb aqueasa pobresa eXDres'·'iva. no po da en deduir res, als pas

tors. Paro es oosarenr contents, slbo van creure, 13.110 del Sal

vador. I ben po ca COSt'I. era :

Ah,Jesuerist, Senyer, ah, si fos

en aquall temps' que nasquen V(>s"

e ves ves�sJ Inf�nt petit,

vostres ear-ns nuea i poe IIit,

pobre de drnps, ole de boridat �!

(R men Llul1)
El contrast, sempre €II contrnst, sobf e1 auaL s' assento.

e1 cristianisme: doct"·'ina. pre?arad�. per aLa homes, imprecisos,



Aquast home, Scrooge, al final,quan tres fantasmes, qui

�-rTl"-R-i e1 sel! p:ro i subconscient, �i hauran fet veu!'e als Nndals

del paaa+t , els d '
avuf, i La frador mortal del trl��e e q1l.1: no--�-

ha fet el b�, as conver+etx -qui sap- 6i eL NadA.l no busea altra

eosn que una renovada conversi6 per a tot hom - i es desf� en

gnerositats, i sent dintre seu la riQuesa del goir de viure amb

als altres •

No seria possible de dir, dtafirm�r, oue el Nadal s'on

els alt�es ? Que som nosaltres en tant Me coparticeps del m6n i

de Ie. crel.lci6 amb e� pro!sme ?

El fenomen del NadaL panetra els homes m's SOOialment,

m6s eol ectivp.ment ,gu.e no individualment : �s,de f'et, oueLcom que

iL1plica teta le. societat, tothom des de lesfurres mes allunyades.

is molt lluny vent.en els r.'fags, que noaeLtres anoenem Reis, i ve

nien de molt lluny �rque l'hora era arrmq�a,� ds senyals ooba

l:fstics per a ells eren un. manament: calia anar-hi. I ho van

de\T'ien pas sar molt malaxnent,cotn imap,ina e1 poete. T.S.EIiott

,Un fred cam! tingu�rem

precisament e1 piujor temps de l'any

per viatjar, i un tan llarg viatge :

call1ins enfonyats, i el temperi tallant,

al cor mateix de l'hivern.

'"

,

inconstan"ts, tabalos,negnts, mentiders, f1uisos, covards,

capa�os de coses molt altos i de coses molt b�ixes. T2mb�

a I'hora de trial' un guia per a l'Esgl�sia es trint un home

inconstant,incredu1 f�cil.1rn.nt,bon5's;perb que ningt.i no haur-i a

pas escollit a la orimera :Pere.

E1 contrast que rau en 01 fons de tot e1 Nadal- un rei que

n��ix com e1s pries, un engel Que diu co aes massa grosses per

engegar-les enmig d'una fred� nit,al rae, a uns incultes i gro

ssers pastors- aquest oontrast �s Itess�ncie que pot exp1icar

tamb� per contra (l)s10i6, 10. segut'A. alegria e1 gOig cert que re

corre tot e1 Uadal i La reva transcrinc16 damurrt la gent. fins

els m�s recn.1ci t.rarrcs , com r,1r. Scrooge,. de Dli:ckens',acaben con

vencent-se que el Nadal, 8i m�s no, serveix per fer-bug�da:
Bah ! Ximpleries ! Celebreu vosaltres el Nadal 51

voleu, i a mi deixeu-rne tranquil. Arri all� 1mb 91

vostre tradal !



-. . .

Devien trobnr-se, ee tamen els comentaristes moder-ns , tots

ttas, en un punt del camf , en.r cadaacun at ells havda llegit els

prodigis estelpte a1 eel. Eliott imaeina. que ala tres.amb els

camelIs bruelant, els cr.mallers renegCtnt, continuen tossuts el

cam!, i ning'u no ols sap donal' lara� d'on es'materialitza al

senyal del prodigi;Pero .....
I el vespre, no pas ab�ns, sin6 al moment precis
descobrirem l'indret: fou, po4em dir, aatisfactori

T� aixb fa molt temps� segons recordo,

i ho tornaria a fer, : pert> aolarim aix?i,
ac'Lo.r-i.m axb :

F6rem emmanats tota aquella cami4ada

per al Naixement 0 per � la mort?

Naixement i mort conjuntades :. In simbologia del patir

dels [(lags t 69 una imagge asc�tica que mena A, La mistiee uni6.

Nom�s quan et deseYxes, quan t'anihi�es tu matei�. p�tint,con

fiat contra ·bota. confianca., arribes al !ilmImbm.Jp la oeva ,

tot C?S, e1 misteri 69 inexoressable: els m�s secula

rit,.;ats dels noetes ho han expressatfun

I ja _ tothom comoren e1 que �s vid'; en la vida

i e1 que �s vid'-\ en La roo rt 4' Un cs"meller
.

fa un crt t ,

un altre estira d'esma el e�mell per 1a brida;

e1 rei negro amb els u.1ls_ pregunta al blanc;i e1 ros,

que �s vehement tant com �s cnvil.J.6s,

as tire a terra"mb bra90s oborts com un que abraqa

1 eanvia secrets. (Oarf6s Riba)

Llavors els l'l�ags estenen els rega-ls ; i Oarles Riba, en aquest

Esb6s de Tree Oratoris, i :ogina que a1 moment qe e1 Mag ha est s

"gemmas,perfums i or" ,sorgeixen tots els habitants de La

te rra i hi van, al davant de tots els humils :

I vl\nen infants de les portes��

sUTten un a un i a borbolls,

perb nO com a foIls,

sin6 discretament ; i per les sondes tortes

del camp en pugen m�s'; i tamb� les ciutats

n'envien.i ela altres palsos;
i del fons nu dels temps enc"'ra. no comptatst

sells nl"'junte.ntamb r.ostres per endav?tnt f)reoisos:



Tots ala Lnf'ant e en cercle Lmmenao hi e 'on,
com ijfqntats de noll. per 1£1 WL."lre infantina,
tots voltunt el tresor

per compartir-lo amb el Fill,que stinclina

sobre els perfume i les pedres i l'hv

ClarQment ens ho dieun els oates t moriT, sacrific�r-se; fer cam!
i

pe.r tR.l d ar:ribar a una incre!ble miseriosf1 cova e i quan e l,e poda-

rosos, els s�vis, -que aixD s6n als M��$- ethan aumiliat davant

l'Infant,11avors com obeint una silencios[;l. trompeta, v6nen tots

els inf nts del m6n, antiCS, nctuals i futurs,a compartir e1

tresor amb el Fill.

Cal, donce , EEm rositats. El Fill nascut no en f'?!r:i� raa d aoue.Lks

tresors : diverses vegades" anna a venir , so-ca e1 sol inclement

palestini dir� que no als treaoY's, refus('r� totes Le s riqueses
'

que e1 temp-cador Ii oferir. quen ,feble de dejunis,estaria a. punt
de c8ure� No, no en vol de tresors: el Que vol �s Que als rics i

S"VJ.s repar'feixin, .11'€1'0 rmen a tr v:6s seu, a,1· '6"_ tenen..

Per ai:x:� diu Riba que als trasors esdevenen com un patrimoni: que

tots compartim 'amb ell, amb el Fill.

Sobretot. donada la correntia hist�rioa de d�sajustament de

fortuna i talents, els desposseits: si tot 191 missatge nA.daleno

;es d'h��ilitat ho �s perqu� ens cal tornar a �sser inf�nts,i

aquee ta veritat,aquest quasi manament,ens €II ssbem de cor, perb no

el cdmplim: i per aixb torna IS cQLebraci cada any: i potser pe�

aix� um gran part de la parafern�lia de 1 eelebraai6 �s humil i

6s ensolana, �s bosquetana i natura1,avui dia diriem ecolb�ica:

comeneant per La simbolOlda del poble m�s Lncu.l,te i alhora m�s de

dieat a La tasca : els pastors. Aquells pastors que no tenie'n per

q,u� no cr-euz-e €11 que als havf.en tiit, i que, en veur-e l�. mar-e i e1

nan,es posen a tocar les saves mdsiqueS tosques- i' dolces alhora.:

Los pastors van er cereant

on 10 petit eat�va;

veieren clarament

ltesterlla que els guiava,

que els est demostrant

l1estable on posava,



El Nadal. en celebraci6 popular,recorre a.ls paat-or-s s naa+oz-s

de samarra i calces rebregades,de sarr � i b90rretina entre n09-

altres, que van des dels ingenue que representaven els primers

nisteris cap 901 aegle XIV fins a les fi�ures del pessebre.Quin

pessebre, entre nosal tree ,�s mes au:t�ntic Que el que cont� pas

tors? Figures tradicionals i oonvencionals, qui amb u� feix a

l'esquena, qui pescqnt en un riu, qui amb un xai a coll,qui 90mb

gerretc. de mel errbr-e les mans : i tots a,legres, per-que la inno-

eencf.a de les fi6.'1.U'es de f,�ng 0 te"U..fl omriure qtt'e' neomana

i una rustiquesa que akegra el cor : ja diu Fox1.x que als pas

tors avancen alegres,en folga :

De tres pastors pataus se�uia e1 pas,

i de llur fole em feia 1 t
eacar-rr .s

--

per haure foe i llum amb poca estella;

carrea que tunc tan tll_lXque ca'ta."';"'s,

pas;'en,.llampants,'p'el bo ec i La planell�,
i de llu!' fole em feia l·e�carr,s.

\

on trobaren l'inf?nt.

La Verge que 91 boleava.

amb 10 cap inclinat

dolQament -10 besava.

Los pastors fort sonant

( 10 petit 10 mirava),

gl ria a D�u donant,

qui tal se demostrava.
Nadala anonima sagle av

Onae Nadales :t un Cap d t Any

o e1 veIl mestre, Buerau de Liost :

La neu afina -xbrrecs avaIl.

Canten al gall i 1a gallina.

Els �ngels broden

Els pastors rodan

pardent ele bous

91 eel d'estrel1es.

amb vestits noua

i les esquelles.

Nit de Nadal.
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El pessebre fet nom�s pels gr ns �e un pessebr� que, as vul

gui 0 no, t� pretensions artistiques ,no 'IDea cops just.iricades.

El pessebrisme entre nose.ltres t� quilcoll de tendre p�rqutl �s essen

cialment ca.sol :1 81 b� avui hB. sortit a fer demostraeions artesa

nest enginyerils 0 aparadoristiques ben lloables,i fins i tot una

carta rivalitat entre els artistes, de veare qui fa el pessebre m�s
-

originals, el veri table �.rt dels pessebres �s La inspiTaci6 di ecta

dels inf'qnts,el pessebre que fan a eaea , amb co see arreplegades pel

camp -si pot ser millor que no comprades,-des de palate de riera

fins ae escorga d'arbretfarigola que fa oliveres i farina que fa

neue I qu� dir1em d'aquells rius i estanys de paper de plata 0 vidre

de mirall z-on ut? Lt infant as fa m�s infant prepare.nt e1 passebr-e ,

f

Savador Espriu ens ho conte., espeeialment e1 goig anticipat dels

nens a I·hora de muntar-lo :

Per que estaven 'tan immobils, dintre la capsa, les figuretes de pesse
bre? Per que. no es bellugaven com abans, dele-roses de fugir de la
preso de fusta? Es passaven tot l'any oblidades, quietes, plenes de fred
i de tedi. Quina llastima que. feien, les pobres, (juan els nens les espia-
ven durant les curtes visites, breus parentesis d'avorriment de Is soldats
de plom i del tren de corda. Pero arribava el dia i elles saltaven amb
pressa, avides d'establir contacte amb les muntanyes de sura i de ire

pitjar la sorra i la [loire intima de la molsa. Les arrengleraven segons

f
categories, ires jerarquies eren restablertes, i la barreja anarquica de

i .
dintre Za capsa era esmenada. Vells pastors, terrassans, els pescadors, la
filadora, eZ grup de la cova : tots molt llampants, vestits a l'hebraica, amb
turbants capritxosos. Elles eren rejinades, erudite's, i es mofaven de
Za simpZicitat deZs pagesos a la catalana. Totes, amb personalitat propia.
EZs nens les distingien prou be i mai no s'oblidaven dels noms. Cada
dia, fins a la Candelera, eren mogudes de lloc i traslladades a troves de
llargues distancies. Aix_o permetia de conversar les unes amb les altres,

Perb poteer qui m�s b� ha resumit tot e1 toe delico:'>�tJinexplica

ble i transcendent a1hora del Nadal he. estat Jau ne Agelet i Garriga

en quatre versos antol�gic6 t

Davallen els moaxone del penaamerrt
damunt ale bl'anos ,8. picaI' 1a farina.

Tine les mans blanques de toear anyelis.
Porto cr1stalls de rius a cada nina.


