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SOPAR DE NADAL 

ROTARY CLUB DE TERRASSA 

15, DESEMBRE DE 2015 

Benvolguts socis i acompanyants, 

No cal dir que avui és un dia important en el calendari anual del 
club. Una trobada de socis i acompanyants, una trobada d’amics, 
una trobada de gent que estimem i agraïm,SEMPRE ÉS 
IMPORTANT. I molt més encara a la vora d’un temps prou 
significatiu en el nostre calendari festiu i ,entenc, que espiritual. 

1. Per a mi encara ho és més ja que l’any 2009 amb motiu de la 
meva primera presidència no hi vaig poder ser per causes de 
força major. La Mercè i un servidor ho vàrem sentir d’allò més 
i sortosament els motius ja són una simple i llunyana 
anècdota. 

2. Tampoc puc començar aquest parlament sense donar les 
gràcies a la junta que em fa costat i m’acompanya en aquesta 
segona presidència :Santi, Josep, Jaume, Domènec, Joan.. 
moltes gràcies per tot el que esteu fent i per l’impuls que esteu 
donant a l’entitat. Impuls continuador d’anteriors juntes i on 
tots plegats, tots els presents,  hem aconseguit que el nostre 
club gaudeixi de molt bona salut i palesi una activitat i un 
dinamisme que res tenen a envejar  d’altres entitats de la 
ciutat. Gratitud que faig extensible a tots els socis i parelles 
per la seva col.laboració i suport. 

3. No és hora de fer balanç d’aquest trimestre però permeteu-me 
que faci esment de que no hi ha temps per avorrir-se entre els 
plenaris i les sortides dels dissabtes. Us animo a tots a 
participar-hi i gaudir de l’esperit de germanor i companyonia 
del nostre club. Encara tenim present la qualitat del concert de 
Nadal on la soprano Júlia Farrés Llongueras, la pianista 
Antònia Valente i no cal dir el nostre amic Jordi Figueres. Fou 
un concert d’una gran qualitat i on en Santi Rius va tenir cura 
una vegada més de tots, absolutament tots,els detalls: abans, 
durant i després. 
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Ara permeteu que digui alguna cosa sobre el Nadal 

Cosa gens senzilla car és un tema farcit de tòpics i reiteracions. Es 
pot dir alguna cosa diferent? Alguna cosa peculiar/original? No ho 
sé pas. 

Hi ha una qüestió que vinc pensant i remenant des de fa uns anys i 
gira al voltant de la frustració i el desencís que s’origina en aquests 
dies. 

Si ho pensem un xic : ens trobem que sovint el que passa és que la 
distància entre el que s’espera i el que es recull és prou gran i 
pronunciada. La frustració truca a la porta i hom acaba apuntant-se 
al carro de : 

     -  tan de bo s’acabin aviat 

- Fa massa temps que duren 
- Sempre és el mateix 
- “Horror, llegó la Navidad” 
- Demà m’espera el terrible sopar d’empresa... 
- Ja hauríem d’estar al 7 de gener 
- I d’altres comentaris 

Durant l’any també tenim frustracions, però acostumen a ser 
menors car la distància entre el propòsit i el resultat sempre és més 
petita. 

Per Nadal hi esmercem molta il.lusió, esperança, emotivitat i aquella 
espurna de bona voluntat de què els errors del Nadal passat no es 
tornin a repetir. “Ja veuràs com l’any vinent tot anirà més bé”. Ens 
ho diem i repetim prou sovint. 

Davant d’això i sense fer d’Helena Francis, permeteu-me uns 
suggeriments d’estar per casa i que ningú se m’enfadi si dic alguna 
cosa inapropiada: 
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SUGGERIMENTS:  

1. No uns enfadeu per coses de poca importància, relativitzeu 
tant com pugueu car el temps tot ho alleugereix. 

2. No us neguitejeu si l’àpat de Nadal comença una hora més 
tard. Relaxeu-vos i penseu que la vida és meravellosa. 
L’endemà ja és Sant Esteve i avall que fa baixada. 

3. Si us conviden “a postres” espereu que l’amfitrió obri la capsa 
de galetes i agafeu-les d’una en una. Tampoc heu de ser 
vosaltres qui retireu el paper que en separa un nivell de l’altra. 

4. No presumiu de temes que desconeixeu: receptaris de cuina, 
vins, caves.etc. a taula hi pot haver algun expert i us pot posar 
en evidència. Sempre és molt millor l’expressió socràtica: 
“Només sé que no sé res”. 

5. Defugiu de temes escabrosos que poden portar a conflictes. 
No són dies per parlar d’herències, contractes ni deutes 
pendents. Compteu fins a deu, cinquanta o cent si fos 
necessari. 

6. Sigueu assenyats amb l’amic invisible. No és qüestió de 
resoldre deutes pendents amb una actitud sarcàstica o 
venjativa. 

7. No us perdeu en discussions estèrils sobre si el tortell de Reis 
era millor el de la Lyonesa o la Montserratina. Això ja és 
història. 

8. Feu-vos alguna immersió de cultura i d’art. Recomanable la 
visita d’algun museu i delectar-vos amb obres pictòriques de 
tota la vida. Un museu o un concert poden ser el millor refugi. 

9. No us enfadeu si al quinto del social hi ha massa estona entre 
número i número. Teniu temps d’anar a casa i tornar. La 
velocitat estratosfèrica del quinto de l’Escola també és 
història. 

10. Gestioneu bé l’enyor i la nostàlgia amb el temps present. 
Si recordeu els que no hi són penseu tots els bons moments 
que us van regalar i que vàreu poder compartir. Penseu en tot 
el que varen fer per vosaltres. Molt o quasi tot  del que teniu i 
recordeu és un immens tresor que ningú podrà malmetre. 
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11.No us embadaliu amb els sopars de duro que escoltareu en 
alguna taula. Penseu en el proverbi xinès: més val escoltar que 
xerrar per això tenim dues orelles i una sola boca. 

12..Repartiu bé el calendari de les properes setmanes. Recordeu 
que només Espanya i a Itàlia es retorna a la normalitat el dia 7. 
Aquí hi tenim els Reis i allà hi tenen una bruixa (La Befana). 

No perdeu temps en la pregunta que no té resposta: 

Per què amb tanta gent de color a Terrassa, encara ens hem de 
passar el dia maquillant rei, patges i acompanyants? 

Acabo, 

Sapigueu destriar el que és important del que és superflu, banal, 
estèril,  

El que és important com deia J.V. Foix és que : 

 “a cal fuster hi ha novetat” i això ho trobem en la seva nadala: 

 

HO SAP TOTHOM, I ES PROFECIA: 

 

Els de Banyuls i els de Portvendres 

Entren amb llanes de mar tendres 

I un raig de mots de bon copsar 

Pels qui, entre vents, saben comprendre’s 

Els traginers de Perpinyà 

Amb sang barrada en drap de cendres 

Clamen dels dalts del pic nevat: 

A cal fuster hi ha novetat 
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Tampoc podem oblidar en en Guimèra: 

 

“poseu un cap de taula 

 la cadira del padrí 

en l’altre cap la del pare 

i la de la mare al mig” 

 

Avui tampoc hi pot faltar Joan Salvat Papasseit: 

 

Demà posats a taula oblidarem els pobres 

- I tan pobres com som- 

Jesús ja serà nat 

Ens mirarà un moment a l’hora de les postres 

Si després de mirar-nos arrencarà a plorar. 

 

I per acabar una nadala d’en Miquel Martí i Pol 

 

 


