A l’Aleix i la Georgina.
Aleix, tu vas trigar a néixer però ho vas fer amb molta gana, de galta rodona i dormilega.
Eres tranquil a casa i un nervi a l’escola. Les llargues passejades amb l’avi Jaume et van fer
reflexiu i enraonador.
Amb la Berta et va arribar el fred de peus, et va destronar quan encara no havies fet els 4. Ja li
ho vas fer saber fent-li la guitza.
Dinaves a cals avis, la iaia Mercè et feia unes costelles que eren, com tu deies, “bocatti di
cardinale””. Quants records amb l’avi Joan, la iaia Pepeta i l’avi Pepet, també amb la Rosa Mª,
mes endavant va arribar en Josep Lluis i quantes aventures i mes endavant també l’Enric i
l’Alba.
Et van agradar les estrelles i t’hi vas abocar de ple, Sabadell, telescopi, renfe i en prou feines
tenies 14 anys.
Vas aprendre a conduir, a can Ribas, portant el dúmper que era mes gros que tu.
A dalt de l’Aneto et vas trobar amb la muntanya i l’has convertit en una de les teves passions.
L´escalada va venir tot seguit, primer ensurt a Montserrat, una nit penjat a la paret, i ja curats
d´espants: Vilanova de Maia, Terradets, Margalef, ........, Perú, Mali.
De l’escola del Mar vas anar a Sta. Anna, a can Colapi, de molt bon record.
Després vas divagar una mica: Físiques, Industrials, caterings i vas parar per enfilar un rumb
adequat.
Vas ser un pagès apassionat amb la feina, i un escolta compromès, i vas tornar a la universitat
sent alumne revelació.
La revelació però et va venir per partida doble i vas descobrir la Georgina i aquí si que vas
veure les estrelles.
Us va arribar l’amor.
Ja fa temps que feu camí plegats, avui venim a solemnitzar allò que heu convertit en la vostra
vida quotidiana.
Ens omple de satisfacció testimoniar tot el que heu decidit fer: el vostre compromís amb
vosaltres mateixos, l’estil de vida, la trajectòria professional, els vostres projectes de futur.
Us volem dir que com avui ens teniu al vostre costat, sempre ens hi tindreu i ens trobareu a
punt per ajudar-vos, donar-vos la ma o fer allò que millor convingui.
Georgina tu ets una persona alegre, discreta, simpàtica, treballadora que tens les idees clares i
que saps el que vols. Construïu amb l’Aleix aquest projecte de vida que us heu proposat, i que
mai us falti aquesta alegria que tant us caracteritza.

Amb tu, Georgina, hem tingut l’oportunitat de conèixer la teva família: els teus pares en Toni i
la Mª Lluisa, els teus avis el Francisco i l’Adelina i tots els teus tiets, unes persones
encantadores que des del primer moment vareu acollir a l’Aleix com si sempre hagués sigut de
la vostra família i per això i per tot plegat us volem donar les gracies.
Avui aquí dalt de Burriach, aquesta muntanya de tants records, estem celebrant el vostre
compromís amb vosaltres mateixos i us desitgem que sigui per molts i molts anys i que sigueu
molt feliços.
A partí d’avui, encara mes: estimeu-vos, ajudeu-vos, busqueu-vos, compreneu-vos, espereuvos, mireu-vos, si voleu multipliqueu-vos, cuideu-vos, il·lusioneu-vos, per sempre.

Castell de Burriach, 30 de març 2012.

