
No tinguis por! 
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ns trobàvem a l’estació de tren d’una ciutat de la Xina, lluny de la capital i força a 
prop de Mongòlia. Els tres europeus que viatjàvem junts érem el centre d’atenció 
de la gent, que no dissimulava la seva curiositat. Un nen de tres o quatre anys es 

va quedar plantat davant meu mirant-me fixament amb els seus ulls enormes. 
Probablement era la primera vegada que veia un estranger amb uns trets tan diferents 
als seus, i amb barba! Tant aviat com vaig moure la mà, tot saludant-lo amb una gran 
rialla, el nen es va posar a plorar desconsoladament, fent riure a tots els que estaven al 
seu voltant. 

Tinc la impressió que sovint alguns de nosaltres reaccionem, com el nen d’aquesta 
anècdota, amb por davant de qui és diferent, probablement perquè desestabilitza les 
nostres seguretats. Algunes indústries i alguns governs s’aprofiten d’aquesta reacció 
instintiva i fomenten allò que el filòsof Zygmund Bauman anomena por líquida davant 
els qui aparentment no són com a nosaltres, especialment els estrangers que arriben 
com a immigrants o refugiats. 

Encara que sembli contradictori, els pobles que viuen més confortablement i amb les 
millors mesures de seguretat i protecció de la història de la humanitat són els qui se 
senten més amenaçats, insegurs i temorosos, més propers al pànic i a l’ansietat que 
qualsevol altra societat del passat o del present. 

 La por és una emoció que serveix per protegir-nos dels perills, però quan no es basa ens 
riscos reals sinó en la nostra pròpia imaginació o en el que altres diuen, llavors ens 
bloqueja i genera, al mateix temps, més por i ansietat. El president Franklin Roosevelt 
deia en la seva presa de possessió: Deixeu-me proclamar la meva ferma convicció que 
l’única cosa a la que hem de tenir por és a la pròpia por. 

No només hi ha persones que es deixen emportar per la por. Moltes altres, 
afortunadament, no es deixen manipular fàcilment i prefereixen veure els que són 
diferents com éssers humans que cerquen una vida millor i que poden enriquir la cultura 
local, en lloc de percebre’ls com una permanent amenaça.  

L’expressió no tinguis por es repeteix de 
manera literal més de cent vegades a la Bíblia 
i, segons algunes persones, més de tres-
centes si tenim en compte expressions 
semblants. És com si el Senyor, coneixedor 
profund de la natura humana, volgués 
estimular-nos a no deixar-nos aturar per les 
nostres pors i a actuar amb la santa llibertat 
dels fills i les filles de Déu. 

Aquesta expressió apareix ja a les primeres 
pàgines dels evangelis, sobretot en el 
moment del naixement de Jesús: No tingueu 
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por, perquè vinc a anunciar-vos una bona notícia, que serà causa de gran alegria per a 
tot el poble. 

Jesús, nascut en els marges de la ciutat perquè els seus pares foren rebutjats quan 
demanaren hostatge, fou durant tota la seva vida un exemple d’acollida cordial i 
respectuosa de totes les persones. El seu cor misericordiós el va portar a identificar-se 
amb elles: era estranger i m’acolliren (Mt 25,35). 

Que la celebració d’aquest Nadal, recordatori d’Aquell que nasqué i morí en la perifèria, 
eixampli els nostres cors fins als límits del món i ens ajudi a ser plenament humans. 

Amb els meus millors desitjos per a tu i per als teus, bon Nadal! 

 

 

 

 

 

 


