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Jesús sovint 
desconcerta

esús sovint desconcerta els seus segui-
dors, als qui distrets i rutinaris pensen 
que ja el segueixen prou bé. El mestre 
els va fer saber que el final del seu camí 
no estaria marcat per l’èxit sorollós, sinó 
que estaria marcat per l’escàndol de la 

creu. 
Durant molts dies Jesús havia parlat als seus 

seguidors del projecte de Déu sobre la huma-
nitat i de com s’haurien de comportar en l’es-
devenidor. Ell sabia que ha havia arribat el mo-
ment de tornar a Jerusalem per darrera vegada i 
anava preparant aquells homes que el seguien. 
Els va dir: “El fill de l’home ha de patir molt: els 
grans sacerdots i els mestres de la Llei l’han de 
rebutjar, ha de ser mort, i al cap de tres dies res-
suscitarà”.

Amb aquestes paraules Jesús rebutjà les fal-
ses il·lusions que ells s’havien anat fent de pen-
sar que estava arribant la glòria fàcil. S’ha dit 
que els homes som éssers de realitats, però que 
sovint emmalaltim per culpa de falses il·lusions.

Amb molta serietat Jesús els va parlar dient: 
“Si algú vol venir amb mi, que es negui ell ma-
teix. Que prengui la seva creu i em segueixi...”. 
Paraules que sonaren molt malament a les oï-
des dels qui passaven els dies esperant tenir 
més que els altres; manar per sobre de tots; se-
guir la cursa folla de la superioritat que acaba 
corsecant el cor; els qui guarden arrecerada en 
el seu cor la llavor maligna de la corrupció; els 
promotors de lluites que acaben perjudicant els 
més febles; els qui maten per aconseguir el que 
envegen... Jesús va lloar qui està disposat a do-
nar el que té, i a posar-se als peus dels altres i 
ho va deixar ben clar: “en el moviment fraternal 
que estic posant en marxa el que compta no és 
quedar bé, sinó fer el bé. Els primers no seran els 
qui tenen més anomenada i llueixen amb títols 
vistosos, sinó els qui sense fer-se pregar es po-
sen a servir, i a fer possible el projecte d’un món 
més just i digne per tots”.

Llavors, Ell es va posar un infant a la seva fal-
da tot dient: “Qui acull un d’aquests petits, per-
què porta el meu nom, m’acull a mi”. Va lloar 
la transparència i la senzillesa, valors impres-
cindibles per defugir l’ofegament del mercanti-
lisme i la burocràcia, que són els obstacles per 
arribar al misteri del cor humà i a les seves més 
íntimes aspiracions. 

MOSSÈN JOSEP PAUSAS I MAS 
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en record

toni marcet i camPs
que morí el 18 de setembre de 2015

nanu, estic aquí fent-te companyia
 i el teu silenci és el meu refugi. 

tan maca que és la vida i a la vegada tan trista. 
em vas dir que hauria d’aprendre a viure sense tu, 

però costa molt, els dies són tristos i el buit molt gran.
Ara, amb mi, tan sols em queda aquesta espera per 
poder tornar a estar junts. Però, saps? noto la teva 

mirada i el teu somriure i això m’ajuda a viure.
t’estimo.

església sant bartomeu i santa tecla
Dissabtes i vigílies, a les 19.30h
Diumenges i festius, a les 9h, 11h (castellà), 
12h i 19.30h
església sant joan
Diumenges i festius, a les 11h
capella escola Pia
Diumenges i festius, a les 11.30h

  misses

la convivència de diverses gene-
racions de la societat sitgetana. 
Quantes rialles, somriures, plors 
continguts i silencis s’han im-
pregnat a les parets del Roy. I cul-
tura, sobretot quan vam aconse-
guir que l’escriptor del mes de la 
institució de les Lletres Catalanes 
vingués a presentar-se, quan van 
passar Miquel Martí i Pol, Josep 
Maria Benet i Jornet, Gabriel Janer 
Manila, Sergi Pàmies, Jaume Ca-
bré i Joan Perucho, entre d’altres.

A partir d’avui el Roy serà Roy 
1956. Les persones canvien, els 
negocis també, però no podem 
oblidar l’essència. Volem mante-
nir aquest esperit, però diferent. 
Hem volgut crear un espai que 
s’adeqüi a les exigències del mo-
ment. Hi hem abocat recursos i 
coneixement. Amb una selecció 
d’hortalisses, embotits, format-

Reobre l’establiment centenari 
Roy 1956
Després de quasi un any de tan-
cament del Roy a conseqüència 
de la pandèmia, principalment, 
entre altres coses, ha reobert 
amb l’afegitó de 1956 i amb un 
nou concepte que s’encamina 
més cap al de braseria o bistrot, 
i amb els horaris de servei de 
migdia i de nit, amb dinars i so-
pars. Els productes de proximitat 
i quilòmetre zero són els nous 
protagonistes de la nova carta de 
cuina catalana tradicional i a la 
brasa, i ens agrada molt com ha 
quedat el seu interior gràcies a 
Elba Daniel Studio de Sitges.

El comunicat d’avui ens resul-
ta plàcid d’escriure, sobretot des-
prés dels comentaris crítics que 
l’han precedit en aquests temps 
convulsos i pandèmics.

Us volem fer partícips d’un 
projecte nou, d’un projecte de fu-
tur, d’un projecte ben treballat i 
estructurat, al qual li hem dedi-
cat temps, esforç i il·lusió.

Tot va començar l’any 1956, 
quan el nostre pare agafa les reg-
nes d’un vell local, el Cafè Orient 
i abans Can Rafel del Coro, i el 
bateja amb el nom de Café Roy. 
Portant a Sitges les primícies dels 
hot-dogs, dels pollastres a l’ast i 
del concepte de cafeteria moder-
na.

Seixanta-cinc anys són molts 
anys. Han passat moltes coses al 
Roy. Amb els nostres cafès, destil-
lats, pastes o aperitius en general 
hem actuat com a fils conductors 
de moltes històries i de tertúlies 
diverses, i hem estat notaris de 
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ges, carns a la brasa i plats de cui-
na tradicional. Al Roy 1956 volem 
apostar per  productes que, mal-
grat formar part d’una memòria 
col·lectiva que desperta simpatia 
general, corren perill de desapa-
rèixer.

Només us demanem la vos-
tra complicitat i empatia com 
sempre, perquè vostès, clients  i 
amics, percebin que aquest canvi 
que els oferim val la pena. Nos-
altres ja hem fet la primera part 
de la feina, hem de seguir treba-
llant, però és imprescindible que 
vostès ens creguin i acceptin per  
seguir endavant.

Qualitat, professionalitat i 
simpatia són els millors produc-
tes que els podem oferir. Comp-
tem amb vostès.

Família Matas-Arnalot 

La façana del restaurant.
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