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MONOGRÀFIC DE NADAL

POEMA DE NADAL
La nostra vanitat prou s’afigura
que està damunt del bé i del mal,
més no hi val ganivet ni ànima dura,
és més forta la nit de Nadal.

I ens dóna un punt d’humilitat de cendra
per estimar un racó dintre l’espai,
i desperta en el cor aquell blau tendre
que hem volgut escanyar i que no mor mai.

Ai, si no fos aquesta nit tan clara!
Seríem tros de carn i pensament
que no coneix d’on ve, ni on va, ni on para,
pell d’home que arrossega la corrent!

Procurem ser una mica criatures
amorosint el baladreig raspós
i diguem: “Glòria a Déu en les altures”
amb aquell to que ho deien els pastors.

Però Nadal ens ha pintat el rostre
amb un vermell precís i decidit
i ens dóna un sentiment de llar, de sostre,
de terra, de nissaga i d’esperit.

I si tot l’any la mesquinesa ens fibla,
i l’orgull de la nostra soledat,
almenys aquesta nit, fem el possible
per ser uns homes de bona voluntat!
Josep M. de Segarra

DESCOBRIR L’AUTÈNTICA ALEGRIA DEL NADAL

L’autèntica alegria del Nadal no hauria de ser com
la tremolor d’una nostàlgia que dura el que dura
el pessebre en les nostres llars abans de tornar a
la cruesa del món real. Nadal no hauria de ser un
parèntesi que Déu obre en la nostra història, sinó
la revelació del seu sentit, més enllà dels dies i
dels símbols d’aquesta festa entranyable.

cor de la humanitat. Nadal és un temps únic
per reconèixer aquesta paraula arrecerada
dins nostre i posar-nos en sintonia amb aquest
nadó que encara jeu indefens en tantes menjadores com hi ha escampades pel nostre món,
en tants pessebres potser no tant idíl·lics com
els de les nostres llars, però sens dubte molt
més reals.

La veritable alegria del Nadal hauria de néixer
de la paraula que Déu, ha volgut plantar en el

UN NOU NADAL
Elvira Recasens
Enmig de l’escassetat de matèries primeres,
tancament de fàbriques a causa de la pandèmia,
impossibilitat de cobrir la demanda de microxips
que afecta electrodomèstics, mòbils, ordinadors, cotxes, avions, equips mèdics...; enmig de
desastres naturals degut al canvi climàtic i tants
altres fets negatius que suren en l’aire del nostre
dia a dia com voltors afamats, arriba desembre,
amb dies curts i nits llargues. Amb més fred pels
carrers i amb persones sense sostre que pateixen els embats d’una societat adusta mentre
contemplen amb la mirada perduda com l’ambient es va guarnint per rebre Nadal, un temps
de treva arreu del món. Recordem, per exemple,
el seguit d’altos el foc generalitzats, no oficials
que van tenir lloc al front occidental el Nadal del
1914, durant la Primera Guerra Mundial, conegut com Treva de Nadal. I és que Nadal, ho
vulguem o no, té quelcom d’especial que ens
estova i ens fa més humans encara que només
sigui per uns dies. I potser Nadal, lluny de ser
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Marc Vilarassau, Sj

Ara amb totes les conseqüències i efectes
que ens està deixant aquesta pandèmia tenim
l’oportunitat de viure un nou Nadal, un Nadal
per celebrar coses petites, coses senzilles, un
Nadal amarat de tendresa i de compassió. Un
Nadal per ser solidaris de veritat. Un Nadal per
llegir poesia i cantar cants tradicionals, un Nadal
per resar de manera diferent davant el pessebre.
¿On trobaré, aquest Nadal, el pessebre si tot el
món s’ha emboirat i els meus ulls ja no llegeixen
la lletra dels mapes?, es pregunta Narcís Comadira.

aquell moment idealitzat que el consumisme ens
vol fer veure, és ni més ni menys el que escriu el
poeta: que tothom es digui a sí mateix i en veu
molt baixa el nom de cada cosa, mastegant els
mots amb molta cura per tal de percebre’n tot el
sabor, o potser es reposar els ulls en els objectes quotidians per descobrir amb sorpresa que
ni sabem com són de tant mirar-los. O bé Nadal
pugui ser la força per reprendre el camí de cada
dia quan el misteri s’ha esvanit.

On trobarem cadascú de nosaltres el pessebre
aquest Nadal en que la austeritat s’imposa de
manera inevitable, aquella austeritat que pregonàvem i que molts desitjàvem, però que no érem
capaços d’assolir. Doncs potser el trobarem
més que mai i més a prop. El pessebre, icona
de la més pura innocència humana. Els infants hi
veuen la possibilitat d’un món ideal i els adults,
els adults l’enyorem. Sentim nostàlgia d’un món
fet de rius de plata, de muntanyes nevades, de
pastors amb sarró, d’homes savis que venen de
lluny, de pares i mares humils, però dignes, d’infants embolcallats sobre un feix de palla tova i
càlida (Marc Vilarassau).
Fem possible, doncs, un nou Nadal davant les
adversitats que ens presenta l’actualitat. Sapiguem interpretar els signes dels temps i viure’ls
de manera transformada i positiva. Bon Nadal a
tots!
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RACÓ DE POESIA NADALENCA
En aquest apartat oferim diferents poemes; uns transmeten senzillesa i serenor, altres fan referència
a la natura i el temps de Nadal, n’hi ha de més espirituals; esperem que cadascú en trobi algun que
li agradi. Iniciem el nostre recorregut amb Josep Carner.
Una estrella cau al prat,
una flor s’ha esbadellat,
tot belant juga el ramat
amb la rossa macaruia.
Al·leluia, cor lassat!
Al·leluia, món gebrat!
Al·leluia, Déu és nat!
Al·leluia!

A Betlem van els infants
i els amics dant-se les mans
i els promesos i els germans
i la vella en sa capuia!
Al·leluia, vianants!
Al·leluia en nostres cants!
Al·leluia, catalans!
Al·leluia

Cap herbei té tenebror,
ni cap deu fa el ploricó;
no hi ha fred ni tremolor,
que un pas d’ala se n’ho duia.
Al·leluia en tot racó!
Al·leluia en tot dolor!
Al·leluia al pecador!
Al·leluia!
Poemes lligats a la natura i al paisatge. Anant un pas més enllà d’aquest poema de Carner, hi ha tot
de poemes de Nadal en què la natura i el paisatge tenen un paper central, com aquest del poeta
Rafael Caria.
Aire de neu
al nostre golf
i calma de blau.
La mar reflexa
la viva blancor
de les estrelles
i el lent bressolar
de les llampares:
és Nadal al meu poble.
De la ciutat antiga
s’aixeca un cant profètic
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nascut de la història:
“Al jorn del judici
parrà qui haurà fet servici.
Un rei vindrà perpetual
vestit de nostra carn mortal,
del cel vindrà tot certament
per far del setgle jutjament”.
La meva terra, aquesta nit,
és un pessebre de pau
sobre les aigües:
és Nadal al meu poble.

Aires de Nadal, de Josep Sebastià Pons ens parla dels masos, del vent, de la boira i l’estelada, en
un paisatge quotidià que vincula Betlem i el Rosselló.
El cor dels ocells canta dins la nit;
la neu ha cobert dolçament els rasos.
Ara ve Nadal, Nadal blanc-vestit,
que dóna alegria a la gent dels masos.
El vent s’ha parat; jo no sé per què
el meu cor de nin reprèn sa volada.
La broma s’esborra; el cel és serè,
i brilla damunt tota l’estelada.
Cantaria els aires dels pobres pastors;
vestit amb samarra, jo caminaria,
per veure en la cova, entre resplendors,
l’infant que ha parit la Verge Maria.
Era en la Judeia; era cap-al-tard…
Maria teixia en la tarda blava,
teixia la llana i el seu somni clar,
per la bona nova que l’àngel portava.
Era cap-al-tard; la palmera d’or
eixamplava sa rama movedissa;
un gai rierol rajava dins l’hort;
somreia la Verge Maria feliça.
Oh tu, mon esposa, el meu hort tancat,
ma font segellada, mon esposa, vine;
el nostre Nadal s’apropa, nevat;
les campanes canten en la nit divina.
Un poema força original de Ramon Alabau, és el poema de les “as”. El poeta partint del fet que l´única vocal del mot Nadala és la “a” en composa un sense cap més vocal.
Nadal. Alba blanca.
Sagals amb samarra,
rabadans amb capa,
saltant fan gatzara.
Ja glaça. A la quadra
la flassada calfa,
la palla amanyaga.
Brama la vacada:
bafarada calda.
S’atansa la tarda,
s’abranda a bastança.
La campana canta.
La ratxa tardana
arrasa la plaça.
S’apaga la brasa.
L’almanac s’acaba.
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Acabem la nostra selecció amb un poema de Miquel Martí i Pol que ens parla de la hipocresia i amb
un altre de Joana Raspall.
Alguna cosa lleu i poderosa
que qualsevol paraula fa subtil
com si fos dita amb una veu molt íntima.
Això sol ser Nadal, i la tendresa
que s’instal·la, tal volta agosarada,
al lloc mateix on, dia rere dia,
hi creixen el neguit o bé l’enveja.
No dura tanmateix la meravella
i el vent d’any nou s’endú de cop els somnis
i malfereix quasi tots els propòsits.
I jo em pregunto: ¿podem dir-nos bons
si ho som només a toc de calendari?
Miquel Martí i Pol

—Pastoret d’ovelles blanques,
no tens por, tot sol, al prat?
—No estic pas sol!, mira els àngels
voleiant al meu costat!
—Jo sols veig una nit fosca.
—Fosca? No la saps mirar!
És tota plena d’estrelles
en un cel brillant i clar!
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—Pastoret, potser somnies…
—Potser tu, ets l’adormit,
si no veus les meravelles
que ens volten aquesta nit.
—No em vinguis amb fantasies!,
estic ben serè i despert.
—Pobre! Si no veus cap àngel,
deus tenir el cor molt desert!
Joana Raspall

EL PESSEBRE ESTÀ BUIT
Víctor Codina sj
Humoristes dibuixen a Josep i Maria amb màscares, anuncien que els pastors estaran en fila,
a metre i mig de distància i amb gel, que els
Reis Mags necessitaran PCR i permís per viatjar a un altre país.
Però el més nou d’aquest any és que el pessebre estarà buit i els àngels de Betlem ens diran
el mateix que els àngels van dir a les dones
que anaven al sepulcre de Jesús amb aromes:
No és aquí.
Jesús, fart de la hipocresia i contradicció del
Nadal, convertida en festa de consum, il·luminacions, aparença, superficialitat, el Pare Noel
i solstici d’hivern, el més oposat al seu naixement, ha sortit de la menjadora. Nadal s’ha
desbordat. On és Jesús?
Jesús no està en les fàbriques d’armaments,
ni en els narcotraficants, ni a Wall Street, ni a
Davos, ni en les multinacionals que destrueixen l’Amazònia i el Congo, ni en els dirigents
que tanquen les seves portes i els seus ports
als emigrants, ni en els bancs que urgeixen els
desnonaments de gent vulnerable, ni en els
que, com voltors, s’aprofiten de la pandèmia
per als seus interessos econòmics o polítics, ni
en els que amaguen els seus diners en paradisos fiscals, ni en els que silencien i agredeixen
a dones, ni en els policies que asfixien negres,
ni en els terroristes que maten, ni en els que
marginen els homosexuals i a l’LGTB, ni en
els dirigents que juguen a golf mentre els seus
súbdits moren de coronavirus.
On és Jesús?, ho preguntem als àngels de
Betlem i ens diran el mateix que els àngels van
dir a les dones que en el matí de Pasqua anaven al sepulcre: a Galilea. Galilea era un lloc
senzill, pobre, desconegut i menyspreat, on hi
havia Maria i Jesús, on Jesús va viure la major
part de la seva vida i va començar a predicar
l’evangeli.
On és Galilea avui? On està Jesús aquest Nadal? Als hospitals, amb els metges, infermeres
i sanitaris que tenen cura dels malalts amb risc

de la pròpia vida, amb els qui busquen vacunes. Està al costat dels malalts i dels que moren sols, amb els que acompanyen el dol, a les
residències de gent gran, amb les famílies que
viuen tancades durant mesos en pisos extremadament petits, amb les famílies desnonades, amb els empresonats, a les presons.
Però Jesús està també amb els llunyans migrants que travessen la Mediterrània, amb
aquell nen que mor ofegat al mar mentre la
seva mare crida angoixada demanant que algú
el salvi. Amb els que defensen els drets de les
dones i l’ecologia.
Jesús està amb els mestres que es desviuen
perquè nens i joves puguin estudiar, amb el voluntariat que reparteix menjar, amb els que treballen en comerços, transports i neteja perquè
no es col·lapsi la societat, amb els que no tenen feina ni sostre, ni futur. Amb els sacerdots,
laics i religioses que a través de la ràdio, TV,
You-Tube o Zoom, animen la fe, anuncien la
Paraula, resen, consolen, infonen esperança.
Potser aquest any no puguem cantar junts el
Fum, Fum, Fum, ni Nit de pau... però sí podrem recordar i viure que “On hi ha caritat i
amor, allí hi ha Déu”.
Somiem junts en construir un món diferent,
un futur millor, de fraternitat tenint cura de la
nostra casa comuna i llavors, Jesús tornarà de
nou a la menjadora.
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CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

OCTAVA DE NADAL. DIUMENGE, FESTIVITAT DE LA SAGRADA FAMÍLIA. Diumenge,
missa a 2/4 de 10 del matí, 11 en castellà, 12
del migdia i 8 del vespre.

FESTA DE SANTA MARIA MARE DE DÉU.
Dissabte dia 1 de gener les misses seran a 2/4
de 10 del matí, 11 i 12 del migdia. Queden suprimides la missa de vigília de les 8 del vespre del
dia 31 així com la missa de 8 del dia 1 de gener.

HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS.
Cada dia a les 8 del vespre.
PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ. Cada dimecres a 2/4 de 9 del vespre, al presbiteri.
PREGÀRIA FAMILIAR AMB ELS MÉS MENUTS (0-7). Cada tercer dissabte de mes, a 2/4
de 6 de la tarda, pregària familiar amb els més petits.

Mt 1, 1-25

Josep, fill de David,
no tinguis por
de prendre a casa teva
Maria com esposa.
La verge tindrà un fill
i li posaran Emmanuel,
que vol dir
Déu és amb nosaltres.

La Comissió de Joguines de la Puríssima
us desitja un Bon Nadal i un Feliç Any Nou!
Nadal 2021-2022
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