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EDITORIAL
Amics i amigues,

Us fem arribar el Butlletí de “Dit i Fet” corresponent a l’any 2011; el nostre desig
és el de compartir amb vosaltres el camí recorregut al llarg d’aquest any, i que
a partir d'ara procurarem fer-ho amb més freqüència, “Dit i Fet” evoluciona poc
a poc cap endavant; aquesta experiència i aquest repte l’hem fet amb altres
persones, hem anat configurant alguns equips de treball, hem intentat millorar
la convivència, i hem definit i actualitzat els objectius. A hores d’ara, la junta, el
consell assessor, els col·laboradors, els socis i amics, i també algunes de les
entitats del barri recolzem els homes de la casa per fer de l’entitat un gran casa
de família i aconseguir que la vida dels homes arribi a ser el més humana
possible; entre tots seguim amb l’ànim de posar els mitjans per tal que siguin
els mateixos homes els que duguin a terme el projecte, sabent que compten
amb el suport de totes aquestes persones.
Tot aquest procés viscut s’ha posat en marxa amb els esdeveniments que
s’han succeït d’una forma natural: el Padre Paco es va fer gran i va acceptar
col·laboradors, les institucions del barri desitjaven que “Dit i Fet” fos el recurs
dinàmic que es necessitava, alguns col·laboradors i voluntaris van anar oferintse i els homes de la casa van posar moltes esperances en aquest canvi. La
mort del Padre Paco el 14 de novembre va portar una situació dolorosa pels
homes i per la gent que l’estimàvem i el coneixíem. Però també va enfortir la
convicció de tots de voler seguir endavant, recolzant i tenint cura de la família
de Dit i Fet.
Hem passat per situacions que en un primer moment ens semblaven
impossibles de superar i que d’avui per demà se’ns han resolt, -tal com diu el
nom de l'entitat, dit i fet-; per exemple hem comptat amb les aportacions
econòmiques de “La Caixa” per a la millora de la casa; amb ajudes en diners i
en dedicació de persones; també s’ha millorat la col·laboració amb els serveis
socials municipals, amb els centres de salut, i amb les altres institucions del
barri que treballen per la millora i dignificació de la vida d’algunes persones.
En aquest butlletí hi trobareu alguns relats sobre el què ha anat succeint durant
l’any; parlen bàsicament de tota l’experiència feta, els homes expliquen com
han viscut la marxa del Padre Paco, el premi de l’Església Plural, el Joâo conta
la seva vida a grans trets, la celebració de festes, també les obres de millora de
la casa i l’augment de persones que hi col·laboren.
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RECUERDO DESDE EL MÁS FRATERNAL CARIÑO
Juan Callejón Martínez
Empiezo a escribir teniendo la
seguridad de antemano de no poder
expresar un fiel reflejo de todo lo que
representó para todos nosotros la
singular y a la vez que inimitable
personalidad
del
reverendo
Francisco García Fillat, para sus
pobres solo “el Padre Paco”.
Su innegable carisma, le llevaba
siempre a estar y a convivir con
todos nosotros. Al hablar lo hago en
primera persona porque yo fui uno
de los de la primera acogida, uno de
los que él tuvo a bien recoger y
fundar la casa, y mantenerla durante
tan largo periodo de años.

Personalmente, en mi vida significo mucho, por él volví a pensar y a tener un
hogar; sentí afecto familiar por todos y cada uno de mis compañeros, porqué
aquí llegamos a tener una amistad muy fraterna. Pero no es tan solo lo que yo
pienso y siento, sino a la vez todo lo que de todos ellos recibo, es lo que más
me enorgullece y a la vez me llena de satisfacción.
Debido a su edad y a última hora, los achaques normales de salud no le
permitieron estar con nosotros todo el tiempo que él hubiese querido, pero
siempre sacó fuerzas de flaqueza, celebrando en casa cada día la Santa Misa,
y plegarías junto a otros grupos una o dos veces semanales.
Con su ejemplo aprendí, lo que yo solo no fui capaz de hacer en toda mi vida.
Su trato para conmigo se hizo siempre muy familiar, y en muchas ocasiones
hubo charlas tan amenas, sencillas y claras, que en vez de ser de sacerdote a
feligrés, lo eran de amigo a amigo. Pequeñas anécdotas y vivencias retornan a
menudo a mi memoria, son horas y días pasados junto al Padre Paco, en
nuestros largos, pero nunca solitarios paseos.
Según la estación del año, unas veces tan solo llegábamos a las Ramblas, y
después una breve visita a Sant Jaume, y de regreso a casa. Pero en otras
ocasiones cuando el tiempo era mejor, no encaminábamos a la playa de la
Barceloneta, la recorríamos de una punta a la otra, descalzos, andando y con
el pantalón remangado. Lo que, por cierto, nos iba muy bien para la salud.
En todos estos momentos pude comprobar de la manera que era apreciado y
respetado, y muy especialmente por los que yo creo que son mal llamados
“pobres de la calle”. Los “pobres de la calle”, por poco tiempo que pasara sin
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verle, ya preguntaban por él. Aún hoy, si por una u otra razón, alguno no sabe
de su partida, siguen preguntando y al enterarse, expresan todos su dolor.
Una vez en que yo en uno de mis arranques me marché de casa, me estuvo
buscando unos días, y al encontrarme me dijo: “A la hora de la comida te
quiero ver en casa, sentado en la mesa, de lo contrario, la próxima vez te lo
diré con otras palabras”, y aquí sin ninguna sutileza utilizó una expresión que
nunca había oído de sus labios: “te daré una patada o puntapié en tus partes
nobles “
Pienso y creo que ahora todos juntos debemos estar contentos, él, el Padre
Paco, está en el Reino de Díos. Desde allí intercederá por todos y cada uno de
nosotros, procuremos no defraudarle e intentemos ser cada día un poco
mejores, tal y como él nos pedía.
¡Padre Paco, muchas gracias por todo lo que de ti recibimos y aprendimos!

MOVIMENTS A CASA
Com cada butlletí fem un recordatori dels homes que han entrat i en sortit de la
casa i també quines han estat les causes i les incidències més destacables:
Entrades
En Hassan (1943) de Ceuta, va entrar el 08/07/2011. L’Antonio Juan (1952) de
Formentera es va incorporar a la casa el 28/10/2011. En Juan Nieto (1957)
granadí, és a la casa des de el dia 22/12/2011, i per últim, l’Urbano Vega, que
tot i que de forma efectiva va establir-se a ja dins de 2012, la seva entrada
oficial va ser el 26 de desembre.
També han passat per la casa diferents homes, de diferents edats, derivats de
distints serveis de la ciutat. Recordem en Santi que estava dins de la
programació de la Fundació Arrels i va venir a Dit Fet més de vuit mesos, tant a
dinar com a sopar; també en Bruno, francès i molt jove, va ser al llit d’urgències
i va venir a fer els àpats, o en Jorge, colombià i va passar uns dies a casa, i per
últim l'Àngel que va ser un altre home que es va relacionar un temps amb les
homes de la casa fent els menús principals del dia.
Una altra col·laboració ha estat amb la Fundació Lluís Artigues. És una
fundació tutelar amb la qual col·laborem oferint els principals àpats a sis dels
seus membres. Un d'ells, el Gunter, porta amb nosaltres varis anys, amb molt
bon resultat.
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Sortides
En Miguel Àngel va sortir de la casa per la poca claredat sobre els seus
objectius. En Joao va marxar el dia 20 de maig de forma voluntària ja que havia
trobat una feina de cambrer i podia pagar el preu d’una habitació. En Tomàs
se'n va anar perquè no acceptava la dinàmica de la casa. En Miquel va decidir
deixar la casa i en José Luis i en David els vam dir que marxessin ateses les
dificultats que van trobar en la convivència. En Vicenç, després d’un temps de
recuperació, va recaure i havia tornat a fer vida de carrer. L’Oscar precisava un
seguiment diferent, atès les dificultats de la seva salut.

CANVIS A L’ASSOCIACIÓ
Coordinació
Al mes de març va començar a tenir presència a Dit i Fet la Rosa Llopis, la
persona que havia d'ocupar el lloc de coordinació quan la Conchi Plaza
començaria un nou projecte vital al mes de juliol. Al llarg d'aquests mesos es va
treballar de forma conjunta, primer amb més pes sobre la figura de la Conchi i
després, a mesura que passava el temps, la feina s'anava traspassant cap a la
Rosa. Va ser un moment molt especial en que tres persones, el Padre Paco, la
Conchi i la Rosa estaven diàriament a la casa i es podia donar a abast a moltes
coses, i va ser un període de moltes modificacions i noves organitzacions, i
també de coneixement. Aprofito l'avinentesa que em donen aquestes pàgines
per agrair la generositat que tothom va posar en que aprengués el més aviat
possible: en primer lloc als homes, després al Padre Paco i a la Conchi, a la
Maria Rosa i a la Núria i a les Germanetes de l'Anyell. Al juliol va néixer l’Èlia i
la Conchi ja no va poder ser-hi present físicament a Dit i Fet. Aquesta absència
i relleu no va resultar traumàtica, se les enyorava però la feina es feia sense
massa alts i baixos, gràcies a l'etapa de transició. Benvinguda Èlia !!!!!
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La Junta Directiva i el Consell Assessor
Seguint el que marquen els Estatuts i atenent a la consolidació de Dit i Fet al
mes de maig va tenir lloc l'elecció de la nova Junta Directiva i del Consell
Assessor els quals restaran vigents al llarg de cinc anys:
Junta Directiva
Francesc García Fillat

President

Núria Caum

Secretària

Manuel Martínez

Vocal i representant dels homes de
Dit i fet

Juan Callejón

Vocal i representant dels homes de
Dit i fet

Andrés de Andrés

Tresorer i representat davant de
l'Associació de Veïns de Sant Just

Susana Fernández

Vocal i representant davant de la
comunitat veïns del c/ Lledó 15

Xavier Alonso

Vocal, responsable de temes laborals

Gaietà de Casacuberta

Vocal

Maria Rosa Elias

Vocal, responsable
externes

de

relacions

Conchi Plaza

Quan fem aquest butlletí hem de dir que el Padre Paco, Francesc García Fillat,
va morir el dia 14 de novembre, i seguint la normativa i l'establert en els nostres
Estatuts, Gaietà de Casacuberta, el membre més gran de la Junta Directiva,
exerceix de president en funcions, fins a la celebració de la propera Assemblea
que tindrà lloc en el mes de maig de 2012 i on s'ha d'elegir el nou President.
Consell Assessor
Aquest és un òrgan consultiu en el qual hi ha persones amb un compromís
concret en l‘atenció a persones en risc d’exclusió social i de persones que
viuen al carrer, així com d’altres amics que coneixen Dit i Fet des de fa temps.
La seva funció és ajudar a la Junta Directiva en la consecució dels objectius de
l’associació:
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Cecilia Bosch, (Fundació Futur)
Eduard Sala, (Obra Social de Santa Maria Lluïsa de Marillach)
Xavier Masllorens, (President de la Fundació per la Pau)
Rafael Gómez,
Josep Maria Jubany, (Pastoral de Marginació)
Salvador Busquets, (Fundació Arrels)
Anna Saumoy, (Lestonnac de Ciutat Vella)
Jaume Botey, (Diàspora)
Manel Pouza, (Fundació Pare Manel)

PREMI ESGLÉSIA PLURAL
Projecte de Convivència i Autogestió de Dit i Fet presentat al Premi d' Acció
Social convocat per Esglèsia Plural.
El passat dia 29 del mes de juny
vàrem
recollir
a
l'Ateneu
Barcelonès, el premi que
l'entitat Església Plural ens
havia concedit al millor projecte
d'acció social per a 2011.
Hi varem assistir representants
dels homes de la casa i de la
Junta Directiva de Dit i Fet amb
el Padre Paco, com a fundador i
president, al capdavant.
El premi consistia, en una placa commemorativa, mil euros i un val de cent
euros per a comprar llibres a la Llibreria Claret.
En primer lloc va parlar el Padre Paco, va agrair la concessió del premi, i del
que representava per a totes les persones que formen part de Dit i Fet.
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A continuació, Juan Callejón,
Juanito per a tots nosaltres, va
explicar el que Dit i Fet és per els
homes que han estat al carrer, de
com l'acollida i la convivència
retornen les ganes de viure a les
persones
que
compateixen
aquest espai.
També va voler expressar el fet que en ser una actuació autogestionada per els
propis protagonistes, el que suposa retrobar-se amb les responsabilitats i
compartir allò que es té amb altres homes que no han tingut la sort de tenir un
sostre. I va fer esment al rober popular, tant per a homes com per a dones i al
menjador que cada dijous obert a quaranta persones.
Cal destacar que en aquest mateix acte es va premiar la figura del Pare Manel,
amic i col·laborador de Dit i Fet, per la seva trajectòria personal.
En aquest acte del lliurament del
premi ens varen acompanyar molts
amics i amigues de Dit i Fet, entre ells
volem esmentar de forma molt
especial a l'Associació de Veïns de
Sant Just, als voluntaris de Dit i Fet, i
a diferents membres del Consell
Assessor.
Des d’aquí volem agrair el premi a Església Plural ja que ens ha servit per a
mantenir-nos ferms en el nostre dia a dia, i a continuar amb una tasca
necessària per a la societat en la que vivim, i en especial en el nostre barri, el
Gòtic.

VACANCES D'AGOST
Durant el mes d'agost el rober va restar tancat al públic. Per votació en
Assemblea de mitjans de juliol es va acordar que tot i restar tancat, s'aprofitaria
aquest mes per a posar ordre a la roba.
Varen ser set persones les que es dedicaren amb més o menys constància a
l'organització, destacant la iniciativa de l'Antonio Guerrero, el qual va deixar el
magatzem tant ben ordenat que ara és fàcil poder trobar la roba. També en
Vicenç Roig hi va dedicar molt de temps a la classificació, i va ser ajudat per en
Hassan Bauazza.

8

No varem tornar a obrir fins al dia 3 de setembre, però ho férem orgullosos de
la tasca realitzada. En aquests moments la demanda de roba és molt important,
la crisi i el fred influeixen en aquesta situació i a banda de la roba que les
persones ens porten, hem establert un conveni amb la Fundació del Pare
Manel de Trinitat Vella, que de manera quinzenal ens facilita la roba que li
sol·licitem i així podem cobrir les necessitats amb més eficiència.
A partir del mes de gener volem implementar un repartiment amb coordinació
amb els Serveis Socials del Gòtic, Càritas i altres entitats que atenen a
persones sense recursos perquè d'aquesta manera es pugui arribar al màxim
de persones possibles.
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FESTES DE NADAL
No ha estat un Nadal fàcil de
passar, ha estat el primer any
sense el Padre Paco, i a tots ens
feia molta mandra que arribes
aquest dia, però ha estat un Nadal
molt especial, on ens hem sentit
molt acompanyats, on els amics,
els col·laboradors, els voluntaris i
el barri en general ha vingut a fernos costat.
Com cada any, la Isabel (de Sitges) ens ha fet un sopar, un gran sopar, i ens
hem assegut a taula quaranta dues persones: tots els homes de Dit i Fet, la
Junta Directiva, diferents homes que encara viuen al carrer i que avui han
trobat un lloc al costat de persones que els donen caliu i amistat.
Els homes han posat tota la seva creativitat en fer unes taules lluïdes, elegants
i acollidores.
I amb el nostre pessebre i arbre de
Nadal varem començar una
vetllada molt especial.
El sopar va consistir en dos tipus
d'amanides, pollastre amb gambes
i mandonguilles amb gambes i
Coca, neules i torrons.
A quarts de deu del vespre començava l’ofici on és l'actual menjador de Dit i
Fet, hi havia més de seixanta persones, de totes les edats, gèneres i
condicions.
Les germenetes de l'Anyell tenien l'encàrrec de dur
els cants i tot plegat anava dedicat al Paco; a la
sala del menjador hi ha la seva fotografia que
presideix la sala. L'ofici va ser molt participat, i els
nens i nenes que hi van assistir sempre van rodejar
al PareManel a l'altar, fent bo la frase de Jesús de
“deixeu que la canalla s'acosti a mi” (Mt. 19,14).
Un cop finalitzat l'ofici els germans maristes varen
iniciar una estona de festa, amb les seves guitarres i
el cant de nadales. Els refrescos, les neules i els
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torrons van ajudar a passar millor l'estona; els més grans i ja quasi dins del
mateix dia de Nadal, ens varem acomiadar donat les gràcies a tothom, però en
especial a Jesús recent nat i al Paco.

MILLORES A LA CASA
Al llarg d'aquest any l'objectiu ha estat el de poder condicionar la casa per tal
d'aconseguir la cèdula d'habitabilitat, per la qual cosa les tasques s'han centrat
en les cambres de bany, quatre serveis, procurant una millor ventilació i
aïllament.
També s'ha millorat la qualitat de vida dels homes canviant les lliteres per llits
individuals, s’ha dotat a cada home de dos jocs de llit, dues/tres mantes i un
cobrellit, dues tovalloles de bany i dues de més petites.
En aquest moviment s'ha quedat a l'habitació del davant sis llits amb les seves
corresponents tauletes de nit i un armari per a cada home. A la sala gran, si ha
posat un armari de quatre cossos on es guarda la roba de casa, per això hi ha
tres places complertes amb el seu mobiliari i una llitera de dues places per a
casos d'emergència.
A l'habitació on hi havia dos llit, al costat de l'habitació gran, s'hi ha pogut posar
un altre llit i un altre armari. A l'habitació del fons també hi ha tres llits amb les
seves respectives tauletes i els tres armaris, i finalment a l'altell hi ha dos llits
amb armaris, calaixera i tauletes de nit.
S'ha protegit la pujada a l'altell i per tant han millorat la seva insonorització i
temperatura.
Pel que a les cortines se n'han posat a
finestra de l'habitació del fons -on també
s'hi hi ha afegit una persiana per a evitar
l'entrada de llum-, a la porta i a un armari
empotrat al costat un dels llits.
A l'habitació gran s'hi han posat uns estors
per evitar la llum directa. També se'n han
posar quatre estors més a la barana de
l'altell que comunica amb aquesta habitació
gran.
A l'habitacle del costat s'hi han posat unes
cortines per a apaivagar la llum. També s'han
posat unes cortines, per tal d'evitar l'exposició a l'exterior en el rober de dones i
a la biblioteca.
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Hem volgut tenir sempre present al Padre Paco al menjador i amb la
voluntat de seguir amb la seva fórmula de beneir la taula hem elaborat
un quadre commemoratiu, i per a mantenir el record d'aquelles primeres
normes que va dictar per encetar el projecte de Dit i fet, hem penjat uns
documents, plastificats, testimonis d'aquells moments.

Ordinadors, telèfon i internet
En el mes de maig la Diputació de Barcelona ens va fer donació d'un
ordinador, de segona mà, fruit dels canvis que s'havien produït en les seves
oficines; l'havien perfectament revisat i configurat, el qual va ser una eina
important per a la nostra administració i oficina. Aquest ordinador ens va
permetre tenir correu electrònic i poder treballar amb els arxius in situ, la qual
cosa va ser una gran comoditat i ens va aportar molta eficiència en la tasca
administrativa.
Paral·lelament, i donat el cost que la companyia Telefònica tenia per a Dit i Fet,
varem fer el canvi a JAZZTEL. Amb aquesta companyia en tenir ADSL tenim
les trucades de fixa a fixa gratuïtes, sigui quin sigui el lloc de l'Estat on es truca.
La part més negativa és el fet que les trucades a mòbils surten més cares, però
pràcticament tenim una quota base que ens ajuda en l'estalvi en el nostre
pressupost.

SUBVENCIÓ DE “LA CAIXA”
El passat mes de maig “La Caixa ens va concedir una ajuda de l'Obra Social
per valor de 15.000,00 euros; a partir d’aquí es va desplegar en la Junta
Directiva de Dit i Fet una frenètica activitat per a proposar quines havien de ser
les millores a dur a terme en la casa. Les ganes de millorar la casa en tots els
aspectes ni tampoc la il·lusió de la millora no ens han abandonat mai i finalment
al mes de novembre varem iniciar les activitats de millora i condicionament.
La primera valoració que varem fer va ser la d’acabar les millores iniciades a la
casa per tal d’obtenir la “cèdula d'habitabilitat”, per això ens calia fer certes
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adequacions, que, tot i no ser massa visibles, suposaven el tenir regularitzada
la situació arquitectònica i administrativa; paral·lelament també es van prendre
mesures de prevenció, que es concretà amb una assegurança per a les
persones i per a les activitats de la casa.
D'aquesta manera el que s'ha iniciat és: la higienització de la part posterior de
la casa, per a que hi hagi dos dormitoris per a set persones; la millora de la
coberta del terrat; el canvi de portes per assolir un millor confort; tot han estat
reformes bàsiques per obtenir l'esmentada cèdula.

En aquests moments realitzem les tasques pertinents per a poder fer un bany
adaptat a l'altra banda de la casa, on no hi ha cap cambra de bany; pensem en
les persones grans, de nit, a l’hivern.
En aquesta banda de la casa (la part davantera, que dóna al carrer Lledó), es
modifica l'habitació que fins ara hi dormien sis persones, posant separacions i
deixant habitacles per a dues persones, per la millora de la qualitat de vida dels
homes.
I en darrer lloc, es clausura la petita cambra de bany d'ús públic i fer-la de nou;
així s’eviten les pèrdues d'aigua i es guanya en una millor ventilació i higiene.
Tota aquest activitat, s'ha està duent a terme en la seva major part amb l'ajuda
abans esmentada de l'Obra Social de “La Caixa”, però hi ha una altra part, que
ens hem arriscat a tirar endavant, tot pensant en la millora de la qualitat de vida
dels disset homes que viuen a la casa.
La Junta està valorant també dur a terme la higienització i separació de
l’habitació del davant per tal de guanyar en neteja i intimitat. També es preveu
dotar aquesta part de la casa d’un parell de banys. D’aquesta manera la qualitat
de vida dels homes es milloraria força.
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CARTA AL PADRE PACO:
EL GOIG D'HAVER-TE CONEGUT
Des del 14 de novembre porto escoltant tot el
que es diu de tu. Jo ja et vaig conèixer en un
moment que et permeties el luxe de “fer d'avi”, i
que et deixaves estimar.
M'expliquen que eres tot un temperament, m'ho
crec, perquè davant de la vergonya que el
Juanito i jo passàvem i de les vegades que et
dèiem “deixa-ho estar”, quan agafaves pel braç a
una persona fosca de pell i començaves a cantar
“pintor, que pintas con amor,...”, tu amb ull de picardia em deies: “... és la
cançó!”.
Finalment vaig entendre que era la teva manera d'acollir-los, de fer-te'ls teus,
de donar-los la benvinguda, però no tothom ho veia així, i forces vegades
havíem hagut de parar el cop d'algun improperi.
No únicament et fixaves en les persones fosques de pell. Tenies una altra
cançó que precisament al Gòtic amb les persones que s'hi passegen no
quadrava massa: “eres alta y delgada como tu madre, morena salada”. I teníem
al davant una alemanya alta, rosada tirant a vermella i amb un cabell llarg i ros
que ens mirava sense saber que passava.
Quan anàvem al metge t'agradava passar per la plaça de La Rosa i explicar-me
que allí hi celebràveu la Missa de Nadal, del fred que s'hi patia, de la quantitat
de gent que venia i es veia que tu hi gaudies.
T'agradava anar a veure a la Dra. Salas, al Sagrat Cor, on treballava el teu
germà cirurgià. A ella li feies cas, però penso que el que més t'agradava era
que en sortir de la visita anàvem a esmorzar i et prenies el teu cafè i el
croissant. Ere'ts un llaminer!
Quantes vegades ens varem enfadar perquè prenies la crema catalana, els
iogurts, els gelats, els sucs, la xocolata, les galetes, els caramels d'amagat, i
després em deies ”no em trobo massa bé”, i novament el José Luis et feia
aquell menú especial que se t’assentava bé; però tant bon punt girava
l'esquena ja miraves per les safates el que podies arreplegar: una croqueta, un
tros de botifarra negre, un tros de cansalada, un bocinet de xoriço,...i t'ho
menjaves tant de pressa que et deixaves la panxa plena de llànties.
Reies molt quan tu em parlaves de Jesús Ressuscitat i jo et deia que em sentia
més còmode amb l'Esperit Sant. O bé quan tu parlaves de Pau i Joan i jo
m'estimava més a Lluc o Mateu, perquè eren més clars i planers.

14

Quan es tractava de Verges teníem també unes altres opinions, tu i la teva
“Princesa de Barcelona”, i jo anant a veure a la de Montserrat a Sant Just o
portant-te rosaris, goigs i estampes de la de Puigcerver. Recordo que una tarda
vares agafar el goig de la Mare de Deu de Puigcerver i el vares cantar, allà
assegut al costat dels teus inseparables Jordi i Juanito. Em deies “està bé, però
no és el mateix que la Mercè”.
Des del setembre et vares fer molt gran, massa per assumir el que els homes i
la casa suposaven, i tot murri, sense dir massa res, m'anaves passant la feina i
les tasques més delicades de renyar. Tu eres el bo de la pel·lícula i això ens
portava enganades, que s'acabaven quan treies el cap per la porta del despatx
i deies “anem a dinar” o “anem a fer la missa pel món i pels homes de Dit i Fet”,
i aleshores pregaves per tots els nostres pares difunts, pel Miguel, el fill del
Tomàs, per teu pare, Josep, i la teva mare, Carmen, i per la teva germana
Helenita de dos mesos, ah!, i també per l'oncle Antonio, de 80 anys, família de
de la germaneta Montse.
Estic molt contenta d'haver compartit aquest temps amb tu i recordo d'una
manera dolça i tendra el petó que et vaig fer el dia 14 de novembre al migdia,
encara a la residència. Sé que segueixes al meu costat, no em pots deixar, t'ho
havia dit moltes vegades, i reies, però em feies “NO” i bellugaves el cap. No ens
pots deixar, ens ho has promès, ens has de guiar, ja treballarem, però
il·lumina’ns i ajuda’ns. Saps, és com si encara fossis aquí, espero a quarts de
quatre la teva trucada, i que a quarts de sis arribis de la residència.
Petons, Paco.
Rosa
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