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Tots estem d'acord que els diners tenen molt 
a veure amb l'esperança. Així ho afirmaríem 
espontàniament. La prova n’és tot l'aparell que 
envolta el fenomen social que és la loteria. 
“Tocar la loteria” ve a ser sinònim d'una gran 
sort. Fem servir aquesta expressió per designar 
qualsevol esdeveniment que asseguri un futur 
de prosperitat i benestar. 

Jesús no va dir res de la loteria, però sí que 
ens va prevenir de l'engany de pretendre 
assegurar el futur a base d'acumular diners. Ens 
va explicar aquella paràbola del pagès que va 
tenir una gran collita i es va preguntar, “Què 
faré?... Eixamplaré els meus graners i 
emmagatzemaré el meu blat i els meus béns, 
per després gaudir de la vida”; i no sabia, diu el 
text, que aquella mateixa nit li reclamarien 
l’ànima (cf. Lc 12,16-20). 

Curiosament la pregunta que aquest 
personatge es fa a si mateix és la mateixa que 
formulen els oients de Joan Baptista després 
d'escoltar el seu anunci profètic: “Què hem de 
fer?” I la resposta del Baptista també fa al·lusió 
als diners: “Qui tingui dos vestits, que en doni al 
qui no en té… no exigiu més tribut del que està 
establert… no extorsioneu a ningú…” (cf. Lc 
3,10-18). Perquè, en efecte, el diner té molt a 
veure amb l'esperança. La gran diferència entre 
el personatge de la paràbola i les paraules 
profètiques del Baptista és que els diners 
acumulats a la butxaca no asseguren el demà, 
només els diners, que es tenen en justícia i es 
donen, obren a l'esperança. 

Aquests dies corren abundantment els 
diners. Els mitjans de comunicació ens informen 
de la despesa mitjana per habitant que 
suposaran les properes festes de Nadal. Són uns 
diners que surten de la butxaca i tornen al seu 
amo en forma de benefici: possessió d'alguna 

cosa, gaudi d'una experiència, ornamentació, 
etc. Quins diners sortiran de les nostres 
butxaques per contribuir gratuïtament a la vida 
i la felicitat de l'altre? 

Resulta una enorme ironia que per als 
cristians el Nadal sigui precisament la festa de la 
pobresa de Déu. És a dir, de l'empobriment de 
Déu, conseqüència de la seva generositat. 
Perquè el Nadal, el naixement de Jesús entre 
nosaltres és la celebració de l'esdeveniment pel 
qual el Fill de Déu no va retenir per a si mateix 
la riquesa de la seva glòria, sinó que se’n va 
desprendre per donar-la a la humanitat. 

Això forma part del nostre Credo. Però 
comprendre-ho i viure-ho profundament 
requereix haver experimentat, d'alguna 
manera, que la nostra generositat, portada fins 
a les seves últimes conseqüències, ens rebaixa i 
humilia. Perquè és molt fàcil ser generós amb el 
necessitat “des del poder, des del propi status 
de riquesa i categoria social”. Quan en realitat 
la veritable generositat iguala, eleva el qui és 
estimat i rebaixa el qui estima. 

No entendrem el Nadal si interiorment no 
estem predisposats a viure això. És el que 
significa el crit del profeta: “Prepareu el camí 
del Senyor… Que els turons s’abaixin i les 
fondalades s'elevin” (cf. Is 40,3-4, citat a Lc 3,4-
5). 

Heus aquí que el diner pot enlairar-nos, però 
també pot ser vehicle d’abaixament. Tot depèn 
de si és guiat per l'amor a si mateix o per l'amor 
a l'altre. Per això, amb tota raó diem que el 
Nadal és la festa de la nostra glòria, la porta de 
la qual és la humilitat de Déu. 
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