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Molt bona nit,  benvingudes i benvinguts al sopar de nadal del nostre club, que cada any ens dona 

l´oportunitat de compartir una entranyable vetllada a tots plegats. 

Ja tornem a ser a Nadal, els cicles festius i de la vida es van repetint any rere any ,fa quatre dies anàvem 

amb màniga curta,… el calendari és imparable, sembla que a mesura que passen els anys agafa més 

velocitat. Val la pena aprofitar la oportunitat per reflexionar que ens donen aquests dies, per adonar-

nos  que el que volem trobar en l’essència d´aquestes festes, la pau, la fraternitat i la plàcida convivència 

entre les persones, es difícil de trobar en la societat contemporània. 

Les festes relaciones amb el solstici d´hivern, de forma ancestral, commemoraven el naixement del sol 

ixent, la renovació de l´any solar i la fecunditat de la terra. Les falles d´alguns pobles del Pirineu i el Tió, 

com a soca d´arbre sagrat amb poders màgics, en son algunes de les pervivències. Els romans 

celebraven les festes Saturnals, déu de l´abundància i la felicitat i els jueus la fi de l´any lunar.  A partir 

del segle IV, l’església catòlica ho fa coincidir amb la vinguda de Crist entre els homes, amb un clar 

missatge també de naixement per a la salvació de la humanitat. 

En les societats agràries i ramaderes, la nostra fins fa una mica més de cent anys, s’aprofitava la menor 

activitat de l´hivern per enfortir els lligams familiars i socials, amb l´intercanvi de regals i àpats 

comunitaris.  

Per tant la lectura popular es d´unes festes típicament familiars i de retrobament entre la societat. 

Continua essent però un somni, i cada vegada més difícil que es faci realitat, que s´acullin als refugiats, 

que no existeixi la pobresa ni la marginació social, que els nostres avis i nens estiguin correctament 

atesos, que no es rebutgi a ningú per motius ètnics, religiosos, culturals o sexuals, que no es construeixin 

més fronteres entre països i persones, que no s´empresoni per motius polítics, i un llarg etcètera. 

Vull fer un recordatori especial a dos terrassencs que injustament aquest Nadal no podran celebrar-ho a 

casa amb llurs famílies, Josep Rull i Lluis Puig. 

Hem sembla molt important que aquestes consideracions les fem cadascú de nosaltres però sobretot les 

sapiguem transmetre a fills i nets, i que no es pensin que el Nadal no és només, el consumisme, les fires, 

les vacances, els viatges, els sopars, els amics invisibles, el tió, el Pare Noel, la revetlla de cap d´any, els 

reis, ..i tantes coses més que hem anat afegint com a tradicionals i que desvirtuen el que és realment 

essencial en aquestes festes. 

Es encoratjador que mantinguem col·lectivament aquest esperit nadalenc tant especial i que formi part 

de la nostra herència cultural i afectiva. Cadascú amb les seves tradicions particulars i familiars que 

gaudeixi el màxim de la companyia  i que ens ajudi a  enfortir els llaços de l´amistat i mirem d’eixamplar-

los al màxim. 

No voldria acabar sense fer un agraïment personal a tots vosaltres per l´escalf i i amistat que m´heu 

donat en aquests quasi bé dos anys complicats per la meva salut. Sincerament, moltes gràcies. 

Molt bones festes i els meus millors auguris per a tots, famílies i amics per a l´any vinent. 

Domènec Ferran. Nadal 2018 


