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Per Nadal, la diferencia mds notable que troba un catal~ acabat d'arri-
bar a l'Argentina, respecte a la seva terra, ds, sense cap mena de 4ubte,
el clima. Al desembre, a Buenos Aires, les temperatures maximes solen pas-
sar els trenta graus, de tal manera que resulta una mica dif!cil de creure
que hom es troba als darrers dies de l'any. Amb tot, la gant del pa!s cele-
bren la festa, si fa no fa, oom se celebra a l'hemisferi nord. El pes de
la trad~ci~ dels immigrants europeus ha estat mds feixDo que no pas el cli-
ma i, aix1, s'han anat conservant els rituals adients a aquestes diadas,
per b& que tot sofrint les transformacions pr~pies de l'~poca moderna i de
la transculturaci~1 les emissores de radio no paren de passar can90ns na-
dalenques en angles, com ara "Jingle Bells" o bd "villancicos" en argent1,
per~ amb ritme de "chacarera"; a les cases sthi poden veure a trav&s de les
finestres els arbres artificials guarnits amb llumets intermitents de co-
lors, boles metal.litzades i neu de cot~ (made in Taiwan), als supermerc te
i a les adrogueries hi fan aparici~ els torrons (en general, de cacauet en
comptes d'ametlles) i el xampany (en general, sidra embotellada com els ca-
ves), aix1 comles nous i les avellanes (que s~n importades i costen un ro-
ny~)s en algun aparador, un minso pessebre molt sui generis o "Pap~s" Noel
i campanetes; als grans magatzems, uns reis de carn i ossos reben les cartes
que la mainada els lliura (Si b6 aquest costum es va perdent perqu~, degut
a la crisi econ~mica. tamb& es van perdent els grana magatzema).

El deaembre &s, a l'Argentina, un mes de transició. S'acaben les claase
i, mentre ela oaganers es preparen per a les vacances, els estudiants uni-
versitaris van de cul amb els examens. Molta gent, quan arriba el Nadal, j

s~n a la vora del mar i en comptes d'anar a adorar l'!nfant nu a l'establia,
adoren el sol a la platja gairebd tan nus com l'Infant.

La festa grosaa, lt~pat pantagruelio, se sol fer la nit de Nadal i no
pas el dia de Nadal. al migdia, oom ¿s costum a cas nostra, car d'squest
manera, aprofitant la fresca nocturna, la gent endrapen com a lladres
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menges d'alt poder caloric, arriscant-se a fer un pet com una la, tot
ad majorem Dei gloriam. Alguns anys, aquesta nit es present amb temper
tures hivernals, i aleshores als nostras compatriotas tanen l'oportunitat
d'evocar les catalanesquas escudelles amb carn dloll i sopa de galets que
solien fumejar a les taules d'aquells per als quals als pobres ("1 tan po-
bres com som!") nom~s eren un record ••• , mentre Jesús setls mirava,
ment, a l'hora de les postres, i as posava a plorar.

Tanmate iX , lluny del terrer, en aquesta diada (com en dtaltres festes
tradicionals), tot sentint l'esclat daIs coets, i de les piules (com per '~t
Joan i Sant Pere al noatre pa!s), no ~s estranyque hom se senti una mic

enyorat i, bo i passant per alt aquella di1Ja tan noatra que faa "Per Nadal.
cada ovella al seu corral", procu~i de buscar l'escalf de la llar catalana
en la oompanyia dels familiars o amics de la mateiXa nissaga, per tal de
compartir la taula i poder fer un brindis i cantar en aquesta llengua no&-
tra tan maltractada. leshores, ela veins argentins deiXaran de fer tabola
per escoltar el cor de veus que entona, potser no massa afinadam nt, una
vella can9ó d'un poble tamb~ molt vell, del qual res no en sap, que brega
i brega sense defallir mai per no morir, una can9ó que diua "El vint-i-
cinc de desembre, fum, fum, fum •••" o aquella altra que fae "El desembre
congelat •••l1

,
1 llavora, tota, els cantaires catalans i els oidors que no entenen ela

aaprea mots, sen tiran que un calfred ela fa estremir, a desgrat dela trenta
i tanta graus de temperatura, d'una fonda i intensa emoció •••
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