
Rotary Club de Barcelona Mar  

9 de juny de 2008  

 

Notes pel discurs del President-fundador, al finalitzar el sopar de gala 

de lliurament de la carta constitutiva del Club.  

 

Amigues i amics,  

 

I.- Rotary  

 

1.- El naixement d’un nou Rotary Club, una circumstància important en la vida dels 

seus 25 fundadors que volem compartir... i volem agrair ...  

 

2.- Es el Rotary Club una AUBERGE ESPAGNOLE –en l’expressió d’André 

Malraux- una FONDA que diríem en català? Un lloc en el que només trobes allò 

que portes a sobre? No, ROTARY no és BUIT. Una sola frase de Paul Harris us 

ho demostrarà. L’any 1917 cridava l’atenció dels seus consocis recordant que en 

els temps passats els homes eren cremats a la foguera pel delicte de pensar! 

Malauradament, això encara succeeix avui.   

 

 El contingut que trobem a Rotary pot identificar-se pel seu objecte, pel seu 

mètode i per la seva filosofia.  

 

3.- L’objecte:  

 

- la millora ètica dels éssers humans, en particular en la vida professional, 

empresarial i social. 
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- el servei als altres (service not self! en la versió original, desprès 

transformada a service above self). La Filantropia. 

- la pau entre els pobles (el preàmbul de la Carta de Nacions Unides). 

- la companyonia oberta, generosa, transparent, la fraternitat  de la que 

parlava un vell himne rotary alemany dels anys vint).  

 

4.- El mètode: 

 

- l’exclusió de la política i de la religió amb el sentit de deixar  fora del Club 

tot allò que divideix els éssers humans, que els enfronta o que els segrega.  

- l’expressió de les opinions com contribucions al diàleg i no com batalles a 

vida o mort. 

- l’educació i les bones maneres –el respecte de les formes com una fórmula 

segura de respecte de les persones, el coneixement i el reconeixement-. 

 

5.- La filosofia: 

 

La filosofia de Paul Harris s’inspirava, entre altres autors partidaris d’una 

espiritualitat liberal, en Ralph Waldo Emerson (1803-1882). Per a ell, no 

serveixen de res els homes que només estudien fer les coses exactament com 

sempre s’han fet (...) volem homes de percepció original i d’acció original, que 

puguin obrir els seus ulls més enllà de la seva nacionalitat, que puguin pensar en 

la humanitat, que puguin viure el moment i donar un pas endavant.  

 

- la tolerància entesa no com un TOT ESTÀ PERMÉS ni com una admissió de 

RELATIVISME. 

- la tolerància com un principi actiu representat a la invocació que s’ha fet al 

principi: cercar allò de bo que té l’altre, abandonar allò de dolent que té un 

mateix.  

- la tolerància com motor de construcció d’un espai comú.  

 

El que situa el Rotary Club en el cor mateix de la construcció d’una societat bona.  
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II.- Rotary Club de Barcelona Mar  

 

Com volem aconseguir-ho? O, com volem maldar per acostar-nos a aquests tres 

pilars de objecte, mètode i filosofia.  

 

1.- Hem donat a la llum un Rotary Club basat en els principis fundacionals i 

que vol impregnar-ne del que Rotary és i vol ser; que vol a més beure en les 

fonts originals de Paul Harris, dels filòsofs de Nova Anglaterra que el van 

inspirar i dels pensadors espanyols que representen el mateix ideal de la 

humanitat; el krausistes que un dia van fer possible la Institución Libre de 

Enseñanza i la modernització (difícil) d’aquest país i que van aportar a la 

nostra cultura la idea de la companyonia o de l’amistat col·lectiva, grupal, 

autònoma i alliberadora.  

 

2.- Un Club estretament unit a la Rotary Foundation   que inclourà en el seu 

Reglament que tots els nous socis siguin benefactors, a l’entrada, i Paul 

Harris Fellows com una característica del Club que aspira a ser un Club 

reconegut per aquesta circumstància. El Club adoptarà una línia de 

filantropia exigent.  

 

3.- Un Club amb vocació de sortir dels seus límits, de créixer transversalment, 

d’incorporar dirigents  polítics, empresarials i socials que creguin que no ho 

saben tot i que poden aprendre dels demés, una transversalitat de veritat que 

admet aquelles idees que no només admeten les altres idees, sinó que creuen 

que el mon pot i ha de millorar, d’idees obertes a donar a la llum noves 

idees.  

 

 Un Rotary Club, per tant, impregnat d’una concepció dinàmica del servei, a 

on cada soci tingui un encàrrec, a on el resultat obtingut sigui el fruit del 

treball de tots. Un Club, si em permeteu la metàfora –que utilitzaré el proper 

dijous a la Acadèmia Polonesa de Ciències de Varsòvia-, que no oblidi que 
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el mon es capaç de les monstruositats més grans –Saturn devora els seus 

fills, de Goya-, però que cregui en la capacitat del progrés, en l’emancipació 

de les persones, en la millora de la qualitat de vida, d’aquella dona jove, 

amb un barret frigi, un pit descobert, la llibertat guiant el poble, d’un altre 

pintor extraordinari, Eugène Delacroix.  

 

 Entenc que Paul Harris, a la convenció de Rotary International de 1951 

volia, precisament, això quan deia que som a l’edat de la raó, els homes 

tenen la oportunitat de pensar per ells mateixos: no poden quedar-se 

satisfets durant molt temps si es limiten a cantar las frases escrites per uns 

altres.  

 

 I Harris  ens enviava també un missatge claríssim i actual, avui, l’any 2008, 

en que iniciem  oficialment les activitats d’un nou Rotary Club: la 

intel·ligència dominarà un dia la recerca de la felicitat humana i les 

cortines de la nit seran descorregudes per sempre sobre la foscor d’un 

passat ignorant [...] Un dia els homes no només podran ser feliços, sinó que 

seran feliços.  

 

 

 

 

 

 


