
 
 
 
 

 

É Navidade 

  Sempre me fascinou a capacidade que ten a festa cristiá do Nadal para transformalo 

todo. Os meus recordos lévanme a momentos inesquecibles vividos ao longo dos anos en lugares e 

ambientes diversos. As aldeas, os pobos, as nosas rúas de súpeto convertíanse en espazos máxicos porque 

chegaba o Nadal. As persoas saudábanse doutra maneira, máis próxima e cariñosa, mesmo familiar. O 

imaxinario  celebrativo era tan potente que o cambiaba todo. O frío facíase máis  soportable e as noites 

xélidas eran o complemento ideal daquelas veladas saturadas de calor. Neses días os símbolos da 

felicidade asociábanse sen ningunha dificultade aos rigores da natureza. Todo era diferente e nada 

parecía imposible. 

 Tal é a forza do Nadal que sen ela non se poderían comprender momentos históricos que 

traspasan toda racionalidade. Pensen na guerra e no fragor do combate máis encarnizado. Era a Noiteboa 

de 1914, comezara a primeira Guerra Mundial. A néboa cobre as trincheiras dos combatentes do campo de  

Ypres (Bélxica). Os soldados enfrontados permanecen alerta cos seus fusís cargados,  prestos a defenderse 

dun posible ataque inimigo. De súpeto, unhas voces  tremidas rompen o silencio nocturno: “Stille  Nacht,  

heilige  Nacht” (Noite de paz). O inesperado cántico emerxe desde as trincheiras alemás entoado por uns 

soldados que celebran o Nadal. Contaxiados por tal emoción, os soldados británicos corean, entregados, 

aquelas estrofas  e entoan as súas propias panxoliñas.   

 No corazón da guerra brotou a forza incontida do Nadal. Aqueles soldados enfrontados foron 

capaces de romper as súas trincheiras porque o espírito do Nadal había invadido os seus corazóns. E 

decidiron celebrar o Nadal como se merece, compartindo unidos a comida e os seus cigarros nunhas 

horas felices. 

 Só unha vez na miña vida celebrei o Nadal fóra da miña casa paterna. Foi hai algúns anos en 

Roma. Tampouco a esquecerei. Eramos moi poucos nunha casa grande e solemne. Nada facía presaxiar 

que a morriña non fose a protagonista daquelas festas. Con todo nunca esquecín eses días marabillosos. 

Todo foi diferente, a casa converteuse en fogar e todos sentimos familia. Nada daqueles días poderíanse 

entender sen as celebracións litúrxicas, sen as sobremesas cargadas de recordos, sen aqueles doces do 

Nadal que nos asediaban da mañá á noite.  

 Moitos poden pensar que aquel espírito do Nadal foise para sempre. Equivócanse. É evidente 

que o clima do Nadal de outrora foise transformando co paso do tempo. As cousas que permanecen 

tamén cambian e, ás veces, cambian moito. O que distingue ao verdadeiramente importante do 

pasaxeiro é a súa capacidade para asumir os cambios. 

 É verdade que o noso modo de celebrar o Nadal é diferente, pero poucos atreveríanse a dicir que 

hoxe esta celebración é menos importante. Díganme se non que outra explicación ten a loita infatigable 

que todos vivimos por salvar, no medio da pandemia, este Nadal que se nos resiste. Comidas familiares 

celébranse moitas ao longo do ano, pero a da hoxe é diferente: é Nadal.  

+ Luís Quinteiro Fiuza.                                                                              
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