
    
29 DE NOVEMBRE DE 2015 

“Déu ens va donar els records perquè 
tinguéssim roses al desembre”. 

Aquestes belles paraules van ser escrites per 
J. M. Barrie, el famós escriptor irlandès, creador 
de la figura de Peter Pan. És sabut que aquest 
escriptor, a la vista de la seva biografia, dels seus 
problemes i sofriments, esdevingué talment un 
personatge. El seu físic i, sobretot, la manca 
d'afecte en la relació amb la seva mare, que mai 
no va superar la mort del fill gran i va acabar 
trastornada, feren que patís tota la seva vida una 
obsessió malaltissa per tornar a la infància i no 
sortir-ne. Així, els seus records es veien sempre 
carregats de nostàlgia i malenconia.  

Al desembre, quan la foscor va guanyant 
terreny a la llum i comença el fred, recordar que 
existeixen les roses de primavera potser ajudarà 
a sostenir l'ànim de viure. 

Els cristians amb l'arribada de desembre 
celebrem l'Advent, tot esperant el Nadal. Com J. 
M. Barrie, exercitem la memòria, però d'una 
forma ben diferent. Ell sabia que les roses en 
realitat no existeixen, no n’hi ha, al desembre: 
només són un record, raó per la qual sempre 
vivia aquest fons de tristesa i malenconia. 
Nosaltres evoquem expectacions i 
esdeveniments del passat, però els celebrem 
presents i reals, viscuts avui, en la nostra història. 
Això és el que significa la paraula “fer memorial” 
en el llenguatge teològic i a la litúrgia. Així, quan 
celebrem l'Any Litúrgic, que comença 
precisament amb l'Advent, no recordem els 
esdeveniments de la nostra salvació com a 
història del passat, sinó que els revivim en el 
present. 

Què recordem, revivim i actualitzem en 
l’Advent? Una mena de tornada al si matern. 

Ens hem d'imaginar l'Església com una mare 
que ha concebut en el seu si i viu l'expectació de 
donar a llum. 

(Aprofitem per advertir que, el fet de 
conèixer el procés fisiològic pel qual es concep i 
s'engendra una nova vida en el si matern, no ens 
ha de privar, ans al contrari, de contemplar-lo 
meravellats. Aquest procés de cap manera es 
pot reduir a un fenomen mecànic: conté un gran 
misteri, que solament una dona sensible, 
conscient i profunda pot experimentar. És un 
misteri de goig, d’expectació, d'amor, de força 
interior, de capacitat de sacrifici, de confiança…) 

És en aquest sentit com parlem que l'Advent 
és una tornada al si matern de l'Església mare. 
L'Església – i nosaltres en ella – viu durant aquest 
temps en expectació apassionant. Recorda com 
el Poble d'Israel o la ciutat de Jerusalem, enmig 
de sofriments i infidelitats, reviu l'amor 
inesgotable que Déu li té i escolta la promesa 
d'un Salvador, que naixerà de les seves 
entranyes. L'Església torna a viure l'amor 
constantment renovat del seu espòs, que no 
deixa de fecundar el seu si, perquè, una vegada i 
una altra, es vagi conformant Crist en nosaltres. 

L'Església – i nosaltres en ella – es planteja les 
preguntes d'una mare embarassada: 

- Serà possible que Crist torni a néixer en el 
meu si? Què m'espera, tot anirà bé? 

- Com serà aquell que naixerà, quin rostre de 
Crist acabarà conformant la vida del meu fill? 

- Seré capaç d'afrontar renúncies i molèsties? 
Són preguntes d'Advent, que solament 

tindran resposta quan celebrem el Nadal. 
Mentrestant, recordant el que ja s’esdevingué 
en la història, continuem esperant confiats. 
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