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Aquest Nadal desconnecta per tornar a
connectar
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Fa poc vaig veure un vídeo dels que solen córrer per les
xarxes socials i la televisió durant els dies previs a les
festes de Nadal. Potser alguns de vosaltres l’heu vist i
sinó us convido a que el vegeu a través de la nostra pàgina web. Sense voluntat de fer publicitat del grup comercial que l'ha produït, volia fer-me’n ressò.
En el vídeo es veuen uns grups de famílies assegudes
en taules nadalenques, ben parades i guarnides, en una
mena de concurs. A cada membre de cada família se li fa
una pregunta i si no l’encerta queda eliminat. Les preguntes són sobre famosos, modes actuals i tot el que la
majoria de persones que naveguen per internet i miren
les xarxes socials acostumen a saber. Tots els concursants van encertant sense cap dificultat fins que les preguntes canvien i passen a ser sobre la pròpia família. En
aquest moment se n’adonen que no coneixen les històries dels membres de la seva família, ni tan sols el que fan
en el seu dia a dia, i així, un a un, van quedant eliminats.
La frase final del vídeo és commovedora: “Aquest Nadal
desconnecta per tornar a connectar”. Hem de reconèixer, amb certa aflicció, que a molts de nosaltres si ens
preguntessin sobre la vida de la nostra família i amics

segurament també ens quedaríem en blanc. Sabem moltes coses, de la feina, de l’actualitat mediàtica, de cultura
general, però no coneixem el que fan i, encara menys, el
que pensen els nostres éssers estimats.
Per tant, a nosaltres potser també ens passa això. Estimem
els nostres parents i ens preocupem d'ells si estan malalts,
però si “van fent”, nosaltres també “anem fent”. Si sabéssim com és d’important una trucada al pare, mare, germà,
amic...només pel fet de saber com està, què fa, com se sent,
que ha fet durant la setmana, sense aprofitar per demanar
res a canvi, només per amor, amor incondicional...
Aquest Nadal tenim una mostra d’amor incondicional,
l’AMOR més gran: Déu es va fer home per nosaltres enviant el seu Fill al món i Maria va dir “sí”, de manera incondicional. Aquest és el gest que va canviar el món. Us
convido que aquestes festes de Nadal fem un gest d’amor
incondicional vers algun familiar o amic: una trucada,
una conversa, un somriure. Desconnectem de les xarxes,
del treball, del nostre “jo” i connectem-nos amb els germans, amb fraternitat i amor sincer. I demanem a Jesús
Infant, en la pregària, que ens hi ajudi. Bon Nadal!
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