
 

 

18-05-2013   

 

 

 

Benvolguts Maria Pau i Agustí: 

 

 Perdoneu la meva gosadia en autoconvidar-me, però volia fer-me present entre vosaltres per unir-me 

al goig d’aquesta celebració: 30 anys de caminar junts compartint la vida. 

 Em presento: jo sóc la FIDELITAT. 

 Ja sé que, darrerament, no sóc gaire ben vista en molts sectors i estaments de la nostra societat. Em 

titllen d’antiquada, poc “fashion”, més aviat “friky”... En fi, poc adient per a un món relativista, materialista, 

immediatista i canviant. Molts tenen un mal concepte de mi perquè em confonen amb la rutina, la 

monotonia, l’avorriment. M’acusen de ser poc divertida i molt pesada. 

 El cert és que els faig més por que goig. Saben que no em deixo enganyar, ni subornar, ni ensarronar 

fàcilment.  

 De tota manera, però, sortosament no tothom pensa igual. Sabeu? Avui m’hi trobo molt a gust entre 

vosaltres, entremig dels qui sou aquí. 

 A vosaltres, Maria Pau i Agustí, ja fa molts anys que ens coneixem. Ja en fa 30 que em vàreu 

acceptar obertament i simbòlica al posar-vos, l’un a l’altre, l’anell. Val a dir que aquell mateix dia ja us 

varen advertir que la meva presència no sempre seria fàcil, agradable ni divertida. Que fins i tot podria 

esdevenir, en alguns moments, gairebé complicada. I no sols pel que fa al món de la parella, sinó també i 

sobretot, a nivell personal, pel fet de ser conseqüent a uns principis, a unes idees, a una manera de fer, de ser 

i actuar... Vaja, que no seria un camí planer!.  

 Però vosaltres us vàreu entossudir en acceptar-me. I vet aquí el resultat.  

 I és que, en realitat, ja em coneixíeu individualment des de molt abans. A casa ja us havien inculcat i 

ja teníeu uns convenciments, uns valors, uns ideals, unes il·lusions, un tarannà... que compartíeu. Però de 

llavors ençà, ara fa 30 anys, em vàreu agafar fort pel canell i us vau llençar vers l’incògnit del futur, sense 

por!. Curulls de confiança i joia!. 

 Sé que heu comptat molt amb mi en tots els aspectes de la vida, ja fos en el món de la família, dels 

amics, dels país, de la feina, dels ideals...  

Mireu, Maria Pau i Agustí: jo sé que us he portat molts maldecaps, problemes, hores dures i 

desenganys. Ho sento. Sóc així!. I aprofito l’avinentesa per a donar-vos, pregonament i sincera, les gràcies. 

Gràcies per acollir-me al vostre costat i per la bona imatge que de mi heu donat  i esteu donant. 

 Com ja he dit, molta gent em confon i em veu com un destorb, un parany, una pedra al mig del camí 

en la que hom hi ensopega i en surt malparat. Vosaltres, ben al contrari, em considereu i em mostreu als 

altres com un diamant ben tallat i polit, amb moltes facetes. Segons se’l mira, s’hi pot veure transparentar, 

reflectida i brillant, l’amor, les creences, l’esperança, la solidaritat, el respecte, la constància, la joia, 

l’esforç, la pau, l’entrega, la superació, la il·lusió...  

Gràcies per presentar-me així a les vostres filles, als amics, a tots aquells que us coneixen. Mercès 

per mostrar-me com una pedra dura però també una de les més belles i valuoses en tots els aspectes de la 

vida. 

Res més i perdoneu el “rotllo” 

 

L’enhorabona més cordial. Moltes felicitats i, si us plau, que sigui per molts anys més. Ara no fotem! 

 

Una abraçada ben forta d’una bona amiga vostra.      

 

LA FIDELITAT 

    

    


