CELEBRACIÓ DEL NADAL AL MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA
DINAR INSTITUCIONAL DELS CHAPUCENSIS

Amb temps, tranquil·lament hem organitzat, com cada any, el «dinar de Nadal». El tresorer,
en Joaquim Guirado, se’n a ocupat, escrivint una llista, de vint-i-nou entre socis i esposes,
que fa goig.

Disposats a canviar noticies,
opinions i criteris. A compartir
l’àpat, alimentant el cos i fomentant
l’amistat, per expandir l’esperit.

La taula disposada en un quasi
rectangle, on tots ens veiem les
cares oferint la millor expressió,
sota els arcs medievals de les
drassanes entranyables.

En Blai i esposa es fa esperar. Tots
asseguts els rebem amb un càlid
aplaudiment. Molt més tard arriba
en Jaume i la seva muller, aquest
cop sense la neta, i ara l’aplaudiment és més fort i perllongat. Ell ens ho compensa amb la
dedicació de fotògraf incondicional.

Mengem amb ganes i amb gana. Entrants variats, carn o peix, postres, torrons, vi, cava, i
cafè.

Prop, un grup, on dominen els
joves, brinden animats. Una noia
centra l’atenció dels concurrents.

Alcant les copes i la veu, amb
alegria sense complexes. Nosaltres
els acompanyem en els seus
aplaudiments, sense bellugar. Però
en Toni i l’Àngel no poden deixar
d’apropar-se, els pregunten què
celebren i canvien quatre paraules
i estampen un petó a la xicota que
fa anys. Excusen saber quants en
compleix. Li desitgen bona sort i
comparteixen l’alegria i vitalitat del
grup.

Un gest que desfà les diferencies entre generacions més que qualsevol argumentació
demagògica.

L’Àngel, a petició del president, alça la copa per a fer el brindis institucional, recordant els
amics que aquest curs ens han deixat: En Enrique Villate i en Antonio García «Séneca» i
donant la benvinguda als nous socis: Juan Carlos Niebla, Enrique Zarco, i Amadeu Sot.

En acabat el ritual d’amistat, més enllà de creences i filiacions, ens acomiadem amb tot el
sentiment per si no ens retrobem més. I, si Deu vol, que ho fem ben aviat, ho celebrarem
amb més alegria que mai, probablement l’any vinent 2015, que de segur serà molt ple
d’emocions.

