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La festa de l’hipocresia 

 

Encara que, potser, ens llisques en 2020, just després de Reis, aquest Dilluns al Sol haurà 
entrat en el teu correu el dia anterior a la Nit de Nadal. Just abans que comencen unes festes 
desmesurades i hipòcrites que res tenen a veure amb el seu origen.  

Perquè mentre ens canvien l'hora, perquè consumim menys energia i ens avisen del canvi 
climàtic que se’ns acosta sense remei, els carrers de les nostres ciutats s'il·luminen de manera 
desmesurada, en una competència absurda entre alcaldies per veure qui la té més gran. 
Sovint oblidem que no n'hi ha prou amb reciclar, sinó que també hem de reduir i reutilitzar. 

Perquè mentre hi ha persones que passen fam molt prop de les nostres cases, ens atipem 
fins a la indigestió per a queixar-nos després del sobrepès acumulat durant setmanes 
d'excessos.  

Perquè mentre hi ha qui viu amb les coses bàsiques, persones que mai han rebut un regal, el 
capital es frega les mans sabent que comprarem allò que no necessiten els nostres sers 
estimats, en un bucle de consum sense pausa a l'espera de les properes rebaixes. 

Perquè mentre hi ha gent que viu en soledat i sense possibilitat d'escapar d'ella, fingim una 
felicitat obligada en seure'ns a la taula amb familiars que no triem. 

Perquè hui dia el portal de Betlem està molt prop de les nostres cases, o a les portes d'Europa, 
o en l'altra riba del Mediterrani, com ens recorda l'agència EFE cada any en la seua felicitació 
de Nadal. 

Així doncs, gaudeix de les vacances en companyia de les persones que vols, però no t'oblides 
dels qui no tenen res a celebrar. 
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