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Is 9,1-6; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14
Consoleu, consoleu el meu poble, diu el vostre Déu. Ha ressonat en aquesta nit
la veu antiga dels profetes. L’hem escoltada d’una manera particular, a través del cant
de l’Escolania i de la Capella, en el Tercer Nocturn de les Matines (Is 26, 1-4.7-9.12;
40, 1-8; 66, 10-14). Aquesta és, germans i germanes estimats, una veu que travessa
els segles i es fa actual cada any. Perquè és una veu que expressa el clam de la
humanitat que sofreix i espera; que expressa la cruesa de la finitud de l’ésser humà:
els homes són tots com l’herba, duren un moment con la flor del prat; l’herba s’asseca i
la flor es marceix. És una veu que expressa, encara, la dificultat de trobar llum per
seguir encertadament el camí de la vida, que expressa la set de felicitat, de Déu: de nit
us desitjo amb tot l’ànima, deia. A la finitud i a la foscor, la veu profètica hi unia el desig
de pau en un món ple de situacions d’enemistat, de violència, de guerra amb exclosos
i deportats, de mort violenta, de dol...
Malgrat aquest panorama, però, hi havia una invitació a l’esperança: “consoleu,
consoleu el meu poble”, diu el vostre Déu. Com una mare consola el seu fill, jo també
us consolaré. Aquesta nit celebrem el gran consol que Déu ofereix a la humanitat amb
el naixement de Jesús. Per això, les paraules profètiques estaven emmarcades amb
un altre anunci: La Verge tindrà un fill i li posaran Emmanuel, que vol dir Déu és amb
nosaltres (Is 7, 14; Mt 1, 23). No és, doncs, un absurd la crida a l’esperança que feia el
profeta. Apunta al naixement de Jesucrist, com a Messies, com a Salvador, com a
Mestre de vida: tant bon punt el qui és la vostra Paraula apareixerà a la terra, els
habitants del món aprendran la bondat, cantàvem, també, amb el profeta.
Consoleu, consoleu el meu poble, parleu-li amorosament que ha estat
perdonada la seva culpa, perquè la Verge ha tingut un fill. En aquesta nit de Nadal,
ressona la invitació: alegreu-vos [...] i feu festa, [...] estigueu contents tots els qui
portàveu dol, tots els qui us sentiu afeixugats o porteu una pena al cor. Contemplant
l’esclat d’aquesta nit, el nostre cor batega de goig.
Tanmateix, veient la violència que hi continua havent en el món, la manca de
comprensió i d’amor, mirant el mal que ens assetja, podríem arribar a pensar que el
naixement de Jesús no ha canviat res, que les paraules dels profetes que apuntaven a
la seva vinguda eren només bons desigs, consols sense fonament. És cert que no tots
els habitants del món han après encara la bondat i que el nostre cor de vegades es
veu envaït per la foscor i el dubte. Però hi ha milions d’homes i dones que han deixat
néixer Jesucrist en les seves vides, i els seus cors són il·luminats per l’Evangeli;
milions que han après la bondat i fan el bé, sovint d’una manera discreta (cf. Mt 6, 2-3).
Aquests se senten consolats per la paraula de Jesús, el seu cor batega de goig mentre
van transformant el món. Obrim, doncs, també, nosaltres aquesta nit una ruta al
Senyor, aplanem el camí cap al nostre cor perquè la gràcia del Crist hi pugui entrar.
Consoleu, consoleu el meu poble, que Déu és amb nosaltres. És cert que no ha
arribat el final de la violència ni del dolor i que no fruïm encara de la pau que no tindrà
fi. Però amb el seu naixement i amb la seva vida a la terra, Jesucrist ens ensenya el
camí de superar la violència i de treballar per la pau. I ens en dóna la força. És cert,
també, que els homes són com l’herba, que tenim una existència fràgil, però sabem
que el qui és la Paraula del nostre Déu feta home, dura per sempre. Jesucrist és la
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roca eterna, l’únic que pot alliberar i salvar, el qui ens protegeix caminant al nostre
costat. I ens assegura la vida en plenitud més enllà de la mort.
Així com en aquesta nit santa el Senyor ens parla amorosament i ens mostra el
seu amor incondicional, també nosaltres hem de parlar amorosament als nostres
contemporanis per comunicar-los la bona nova de Jesucrist, per anunciar-los
l’alliberament i la vida per sempre. La nostra alegria i la nostra festa pel naixement de
Jesús només serà coherent amb l’Evangeli que ell predicarà, si som testimonis de la
seva Paraula i si compartim el que tenim amb els altres.
Hem de ser testimonis de la Paraula de Jesús, el Messies, enmig de la nostra
societat. Fa quatre dies el nostre poble s’ha expressat, amb gran dignitat cívica,
malgrat les circumstàncies, a través d’unes eleccions. No sabem com evolucionaran
les coses, però els cristians, des de les diverses opcions preses i a partir del que ens
uneix a nivell de fe, hem de contribuir al diàleg social i a l’entesa, hem de treballar per
superar els desconfiances i avançar vers el bé comú. Junts hem d’aplanar els camins
perquè augmenti la comprensió, el respecte a l’altre, la confiança, la col·laboració en la
construcció d’una societat més solidària. Encomanem-ho a la Mare de Déu i portem,
també, a la pregària tots els qui en aquest Nadal es veuen obligats a ser lluny de casa
a causa de la seva activitat pública.
Els cristians també hem de compartir el que tenim, com el Fill de Déu que ha
vingut a compartir els seus dons amb tota la humanitat. A casa nostra mateix hi ha un
nombre elevat de persones en l’atur o amb salaris molt baixos, hi ha moltes famílies
amb fills o persones ancianes que experimenten la pobresa, immigrants marginats,
gent que es veu obligada a viure al carrer... La llista podria ser llarga. En signe, doncs,
de solidaritat i amb la voluntat de compartir el que tenim, us invitem a col·laborar en la
col·lecta que farem al final d’aquesta celebració. El que recollim ho lliurarem a Càritas
perquè puguin continuar atenent cada dia les situacions més urgents.
Sereu alletats amb l’abundància del seu consol, deia encara el profeta. El Fill
de Déu i fill de Maria ens ofereix les delícies del seu aliment per mitjà de la Paraula i
del Pa i el Vi de l’Eucaristia. Acollim-lo com ho van fer Maria i Josep, acollim-lo amb la
simplicitat dels pastors. I proclamem la glòria de Déu revelada en Jesucrist, com a
consol, com a joia, com a alliberament, com a força transformadora del món.

