
EL MÓN, UNA SOLA BOMBOLLA 

 

PLANTEJAMENT-JUSTIFICACIÓ 

 

-Vivim immersos en una pandèmia. De fet tots recordarem sempre l’any 2020 com 

l’any del Covid-19. 

-Una de les recomanacions més esteses en temps de pandèmia és que ens aïllem. Així 

ho fem amb les mascaretes, els confinaments de nit o de 24 hores com vam viure a la 

primavera, la distància de seguretat,... 

-una altra de les recomanacions és que tot i estar aïllats puguem formar “bombolles”. 

És a dir, que puguem conviure amb unes mateixes persones en diversos àmbits 

(familiar, escolar,...) i d’aquesta manera podem fer un mínim d’activitats conjuntes. 

 

SIMBOLISME DE LA BOMBOLLA 

-Més enllà de les “bombolles” que ens ha creat la pandèmia, de fet, ja vivim o vivíem 

en altres bombolles: els amics i amigues, els que em cauen bé, els que pensen com jo, 

els que compartim els mateixos gustos o activitats, ... i altres bombolles que sempre 

ens han ajudat: la família, l’escola, la gent que m’estima... 

-També hi ha bombolles a altres nivells: el meu poble, la meva comarca, el meu país, la 

gent d’un mateix àmbit cultural, lingüístic, les persones que podria considerar de la 

meva generació, i un llarg etcètera... 

-també hi ha les bombolles  que més que protegir i animar ens aïllen. Serien les 

bombolles que hem de punxar: quan els amics i amigues són una bombolla enfront 

altres colles, quan ens aïllem per color de la pell, per nivell econòmic (pobres i 

benestants), per possessió (jo tinc,... tu no tens...), per imatge (roba o calçat de 

marca)... 

 

EL MISSATGE DE NADAL 

-Un missatge de pau i d’amor: tots ens desitgem el millor aquests dies, amb paraules 

gruixudes: “pau” “amor” però difícils sovint de dur a la pràctica.  

-Un missatge que té l’origen en un infant: El naixement de Jesús. Pels cristians, Jesús, 

porta la pau i l’amor al món amb la seva vida i el seu missatge. Un missatge que trenca 



tota frontera i que queda ben reflectida en el pessebre: els pobres (els pastors) són els 

primers. I els més llunyans (reis d’orient) són els més propers. 

Jesús dirà sense embuts que Déu és el nostre Pare i que tots som germans. Dit des del 

plantejament d’aquesta activitat: està dient que som una sola “bombolla”? 

UNA SOLA BOMBOLLA 

Si el món ha de ser una sola bombolla serà perquè ens unim milers i milions de petites 

i bones bombolles. Però també perquè “petem” les que ens separen. 

 

MEDITEM: 

Pensem quines bombolles cal “petar”. A nivell personal i a nivell general. 

Recordem el lema d’enguany: COMPROMETRE’S ÉS RENOVAR-SE. 

Renovar-se és petar bombolles negatives.  Som-hi! 

 

 

 

 

 

 



 

ACCIÓ DE GRÀCIES DAVANT EL PESSEBRE  

(EXTRET DE CÀRITAS CATALUNYA) 

Davant el pessebre que han sabut fer les nostres mans avui et donem gràcies 

Déu, Pare de tots, pel pessebre que has fet néixer de nou al meu voltant.  

 Gràcies, Pare bo i pare de tots pel portal de Betlem, per la cova, la quadra 

d’animals, el banc de la plaça o el caixer automàtic; per la casa mig en runes i 

humida. Gràcies perquè em mantenen viva la petita vergonya pels meus 

aburgesaments, i pels cops que tinc més del que necessito... em fas una mica 

més desprès.  

 

 Gràcies, Pare bo i pare de tots, pels pastors i els seus ramats, per la gent de 

bona fe i les seves formes senzilles d’ajudar. Com en la paràbola del Samarità, 

mentre la gent que viu atrapada per les altes responsabilitats de cada dia, no 

s’adona que hi ha ferits per les vores del camí, les dones i els homes de bona 

voluntat ja estan camí: “túper” de caldo en ma, amb telefonada càlida; amb “l’ai 

vés, me n’ha sobrat una mica i te’n porto”; amb unes poques monedes gratades 

del canvi de les compres de cada dia; amb torrons al matí de Nadal... i per Reis 

uns mitjons!  

 

 Gràcies, Pare bo i pare de tots per l’Angel cridaner portador de la Bona Nova 

del naixement de Jesús. Amb tota la força crida i crida: “Glòria a Déu a dalt del 

cel i Pau a la terra”. Parla des de l’Evangeli, des de la gent generosa, des dels  

voluntaris i voluntàries, des de la gent de treballs essencials (de fet tots els 

treballs son essencials quan porten el pa casa); l’àngel crida des de les famílies 

creatives que han fet dels moments mes confinats un espai per créixer més. La 

veu punyent de l’àngel arriba a ser feridora quan se l’escolta inactiu, en 

l’individualisme egoista; és dolça però, com mel en boca quan pots fer de la teva 

vida un anunci de pau, de goig; quan la teva veu i la seva canten harmònicament.  

 

 Gràcies, Pare bo i pare de tots pel bou i per l’ase. Ells no saben del tot que hi 

fan al pessebre, però escalfen, i sembla que s’hi troben bé, Quantes bones 

ànimes fan be sense discursos, sense decàlegs, sense ideologies ni teories, 

solament perquè s’hi troben bé, fent el bé. La teva paraula, Pare, potser no els 

ha entrat per les orelles, els ha entrat intravenosa, directe al cor.  

 

 Gràcies, Pare bo i pare de tots per totes les coses que posem al pessebre: son 

moltes i variades. Algunes son obres d’art molt maques, d’altres son les cintes i 

boles que anem aprofitant i es revelleixen... no ens has donat a tots unes mans 

d’artista, però oferim el que tenim. Com que al teu fill Jesús li agradaven tant les 

paràboles, potser el que fem amb el pessebre és paràbola del tenim per oferir 



als pessebres del món: més o menys destres oferim les nostres capacitats, els 

nostres recursos, i, tornem-hi, amor, que d’això n’has donat per tothom.  

 

 Gràcies, Pare bo i pare de tots per Maria, per Josep, pels Reis i llurs patges 

que ven de lluny, i, sobretot, per Jesús: un dia ens vas donar una família a la 

terra, al pessebre ens en regales una de nova, amb els que son com de casa, i els 

qui venen de lluny. Per Nadal ens recordes que la família no ens un ghetto per 

aïllar-nos, sinó una petita escola on aprendre a estimar tota la família humana... 

no és una estufa, sinó un abric per sortir enfora i teixir la xarxa fraterna dels fills 

i filles de Déu.  

 

 Gràcies, Pare bo i pare de tots per ser com ets, i per fer les coses com les fas  

 

 

 

 

POEMA 

NADALA (Martí Pol)  

 

Hem bastit el pessebre en un angle del menjador,  

sobre una taula vella, 

 el pessebre mateix de cada any  

amb la mula i el bou i l’Infant 

 i els tres Reis i l’estrella.  

Hem obert innombrables camins,  

tots d’adreça a la cova, 

 amb correus de vells pelegrins  

-tots nosaltres- atents a l’auster caminar de la prova. 

 I en la nit del misteri hem cantat 

 les antigues cançons de la mula i el bou 

 i l’Infant i els tres Reis i l’estrella. 

 I oferíem la nit amb els ulls i les mans. 

 I cantàvem molt baix, amb vergonya potser d 

e saber-nos germans de l’infant i de tots  

en la nit de la gran meravella 

 



 


