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Estimats nuvis.

Segurament amb totes les preocupacions d’aquests dies per a 
tenir-ho tot a punt, i amb el desig que tothom s’ho passi bé en la 
vostra festa, us és molt difícil, en aquests moments, posar tots els 
vostres sentits en allò que estem fent. Amb tot, us convido a parar 
atenció a les meves paraules en aquests breus minuts. 

Fixeu-vos què ens ha dit Jesús, què us ha dit a vosaltres dos. Us ha 
felicitat moltes vegades, afegint diferents matisos en cada felicita-
ció. En aquest text tant senzill i profund de les Benaurances, Jesús 
us vol felicitar per a tota la vida que ara comenceu, i per a totes les 
situacions en què us podreu trobar, tant a nivell de parella, com en 
les relacions amb els altres. Tant en els moments tranquils, de pau 
i serenor, com en els moments crucials i difícils de la vida... els con-
flictes, els malentesos, les injustícies... I us convida a respondre-hi 
amb tot el cor.

(Per a Jesús, ¿què vol dir ser feliç?)

Nosaltres, quan ens felicitem, sovint ho fem una mica convencio-
nalment. Procurem ser sincers, però si ens preguntessin què volem 
dir quan diem “Felicitats”, potser ens quedaríem sense paraula. O 
potser ens atreviríem a dir que desitgem que aquells a qui felicitem 
tinguin salut, tinguin sort, feina estable, amics, una bona casa... i, 
potser ho diríem amb la boca petita, diners per a disfrutar de tot 
plegat. És a dir, tenim la nostra idea del que significa la felicitat, 
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perquè a més, és la idea comuna que tenim en la nostra cultura, 
d’una manera espontània. ¿Coincideix aquesta idea amb la pro-
posta de Jesús? Quan es dirigeix a vosaltres i us diu “Sigueu feliços”, 
¿pensa i desitja tot això per a vosaltres? ¿O potser va més enllà i 
més a fons? ¿Per Jesús, què vol dir ser feliç?

(L’experiència de Jesús és l’experiència de Déu que ens estima)

Jesús coneixia el cor humà profundament. Ell mateix fa l’experièn-
cia de la família, de l’amistat, de la soledat, de sentir-se valorat i de 
sentir-se rebutjat, fins i tot pels seus més propers. També se sent 
temptat a deixar-ho córrer tot en adonar-se que no l’entenen o no 
el volen entendre... I malgrat tot, tira endavant i s’arrisca fins al 
final. No defalleix. No desespera. I torna a començar una i una altra 
vegada. Insisteix en la seva proposta. Sap que és estimat per Déu, 
el seu Pare. Sap que val la pena estimar i donar-se als altres, encara 
que el vegin una mica excèntric o que el puguin considerar un fra-
cassat.

No cerca satisfaccions immediates sinó que cerca el bé de l’altre, 
la veritat de les coses, el perdó i la misericòrdia en les relacions... 
Cerca que l’altre pugui trobar la pau, que sigui lliure, que pugui des-
plegar totes les seves capacitats, que trobi repòs i confiança en ell 
mateix i en Déu. Vol que l’altre se senti viu i amb ganes de viure i 
amb ganes de transformar el món, perquè la vida és un regal de Déu 
que val la pena gaudir a fons, sense engany i sense perdre’s en la 
superficialitat i les falses il·lusions.

(Jesús vol la vostra felicitat i vol estimar els altres a través vostre)

Jesús sap quin és el desig i la voluntat de Déu i per això vol el millor 
per a vosaltres. Vol que trobeu la felicitat allà on és de veritat, sense 
falsificacions ni additius. Vol que la trobeu en vosaltres mateixos, 
al fons del vostre cor... quan sereu capaços d’estimar la vida, de 
valorar la vostra dignitat de persones, de posar al servei dels altres 
les vostres qualitats i capacitats de tota mena. ¿Com us vau ena-
morar sinó veient en l’altre la bellesa i les qualitats interiors que 
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d’altres no sabien apreciar? Déu està enamorat de vosaltres i espera 
de vosaltres que col·laboreu amb Ell per a construir un altre món, 
per a transformar aquest món i fer-lo millor del que és, més lliure, 
més fraternal i més just. Un món on es respectin els drets de totes 
les persones i no es destrueixi l’equilibri del nostre planeta. Ell en 
deia anunciar i construir el Regne de Déu. Per això parlava de Bona 
Notícia, perquè era un projecte nou i engrescador.

 (Déu fa festa amb vosaltres i us felicita)

Avui és una gran festa. La vostra festa. I Déu fa festa amb vosal-
tres i s’alegra amb vosaltres. I beneeix el vostre compromís que avui 
feu, tenint com a testimonis la família i tants amics que us estimen. 
Avui vosaltres preneu una gran responsabilitat: Us comprometeu a 
ser feliços i fer feliços als altres i us comprometeu a posar totes les 
vostres energies i qualitats per tal que la vostra parella sigui feliç, 
en les alegries i en les penes, en la salut i en la malaltia... És a dir, 
en qualsevol situació que us trobeu, perquè el vostre compromís és 
el de l’amor, d’un amor humà tant profund i fidel que participa de 
l’amor de Déu. 

I per això obriu el vostre amor a la vida. I ben segur que també 
sabreu obrir les portes de casa vostra a tot aquell que us necessi-
tarà. Ell, avui, està aquí entre nosaltres i amb vosaltres i es com-
promet a ser al vostre costat, per la força i la gràcia del sagrament 
del matrimoni. Sempre podreu comptar amb Ell. I sempre podreu 
comptar amb nosaltres, els familiars i amics que compartim amb 
goig la vostra festa i que ens sentim agraïts pel vostre compromís. 
En donem gràcies a Déu i us felicitem, com Jesús ha fet en les Ben-
aurances. 

Josep M. Fisa
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(Un matrimoni que convenci)

Tots coneixem matrimonis que ens convencen en la seva manera 
de viure la vida matrimonial. Aquests matrimonis, familiars, amics 
o coneguts, no són lluny de nosaltres. Sortosament són molts els 
que estan contents d’haver-se compromès en l’amor, que tenen bon 
humor i il·lusió per celebrar el seu aniversari i tot allò que dóna un 
caràcter festiu al seu estil de viure, que cada dia que passa és un do 
de Déu per créixer en l’amor. Un matrimoni que s’estima de veritat 
no deixa de ser un estímul i un encoratjament per a les noves gene-
racions, perquè l’amor veritable sempre és una font d’harmonia, de 
diàleg, de comprensió, de perdó...

L’evangeli ens deia que sempre valorarem la sal que dóna bon gust 
als aliments, i la llum que il·lumina.

La sal, una substància tan petita que fa que aquells aliments resul-
tin totalment nous. I la llum, sobretot si hi ha foscor, brilla i omple 
de vida.

Així també els matrimonis que viuen l’amor, que el comuniquen 
amb les seves relacions i els seus compromisos, que la seva llar està 
oberta fins allà on ells poden a les necessitats que demanen una res-
posta... podem dir que són una llum que il·lumina i una sal que no 
sols ajuda el seu matrimoni, sinó que és un bon punt de referència 
pels del seu entorn.

Un matrimoni que irradia estimació sempre serà un centre d’aten-
ció perquè resplendeix davant la gent, i nosaltres sempre ens sentim 
atrets per la llum.

Mateu 5,13-16

2. Homilia per a tot tipus de 
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Això no treu que no tingueu dificultats en la vostra vida, perquè els 
problemes existeixen, i de tota classe: salut, treball, convivència... 
però també crec que si us estimeu de veritat tota aquesta complexi-
tat de la vida, en comptes de desfer el matrimoni, el posarà a prova 
i farà que en surti més envigorit que mai.

(Crist, el nostre punt de referència)

Sens dubte que hi ha molts matrimonis que amb la seva manera 
d’estimar-se transmeten l’amor del Crist, que es donen mútuament 
con Crist es va donar, que es lliuren als altres com Crist ho va fer... 
Tots aquests són com un mirall que, amb més o menys imperfec-
cions, revelen l’amor del Crist i esdevenen per a nosaltres un far 
lluminós que atrau.

En totes les esglésies, amb més o menys sants, sempre trobem la 
imatge entranyable del Sant Crist, i quan el mirem de prop, veiem 
fins on arriba l’amor d’un Déu que se’ns dóna en Crist Jesús sense 
reserves, d’una manera total i fins al final. De tal manera que no 
podia donar una prova més gran d’amor que el que ha donat. En la 
creu hi trobem l’ànima del matrimoni cristià: proposar-nos d’esti-
mar com Crist ens ha estimat.

I si diem que l’amor cristià és tan fort que res ni ningú el pot tren-
car, és perquè s’emmiralla en l’amor de Déu, sempre fidel.

(Us desitjo la felicitat)

En nom de la comunitat representada per tots els presents aquí, us 
desitjo i prego al bon Déu que tots aquells anhels d’afecte, d’estima-
ció i compromís en l’amor siguin per il·luminar, amb el vostre estil 
de vida, els familiars i amics que avui de tan bon grat us acompa-
nyen, i a totes aquelles persones que us trobareu al llarg de la vostra 
vida de matrimoni.

I el do dels fills, que seran testimoni perenne del vostre amor al llarg 
del temps i es realitzaran i us estimaran si veuen que vosaltres us 
estimeu de veritat, perquè el vostre amor serà el seu aliment, la seva 
llum i la seva vida.
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Això és el que d’aquí poca estona expressareu amb el sí que engloba 
tota la vostra vida. I nosaltres us acompanyarem amb una pregària 
ben confiada perquè sempre sapigueu respondre a totes les inspira-
cions del bon Déu, que sempre seran per al vostre bé.

Joan Puig Mas
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Estimats nuvis N. i N.; estimats familiars i amics:

Abans de realitzar el sagrament del matrimoni fem un petit comen-
tari a les lectures que acabem d’escoltar.

(Aprendre a conviure a la llum dels valors evangèlics)

En el primer text, l’apòstol sant Pau ens ha mostrat el retrat d’una 
existència cristiana, viscuda amb coherència i autenticitat. Paraules 
molt adequades per tots els ací reunits, però de manera molt parti-
cular per a vosaltres, N. i N., que esteu celebrant la vostra unió matri-
monial.

Entre d’altres coses heu sentit: “Que el vostre amor no tingui res 
de fingit. Estigueu contents amb els qui ho estan, ploreu amb els 
qui ploren. Viviu d’acord els uns amb els altres. No sigueu orgullo-
sos sinó poseu-vos al nivell dels humils... Si pot ser, fins on depen-
gui de vosaltres, estigueu en pau amb tothom”. Es podria dir que 
totes aquestes recomanacions de sant Pau tenen una única finalitat: 
aprendre a conviure a la llum dels valors evangèlics.

“Aprendre a conviure”: aquesta serà també la vostra tasca més bonica 
i serà, probablement, la vostra tasca més delicada i costosa. Aquest 
objectiu, com bé sabeu, no es pot assolir màgicament amb els bons 
desigs d’un moment, d’un dia o d’aquesta celebració matrimonial.

“Caminante no hay camino, se hace camino al andar” va escriure el 
poeta. També vosaltres, al caminar, haureu d’anar fent camí. Cada 

3. Homilia per a  nuvis amb 
vivència cristiana
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dia haureu de cuidar i d’enriquir la vostra entrega mútua; cada dia 
haureu d’enfortir aquesta fidelitat que avui us prometeu. Cada dia 
haureu d’encendre, en definitiva, el foc del vostre amor. I aquest 
“aprendre a conviure” us exigirà, constantment, renúncia, genero-
sitat de cor i també el perdó mutu.

(Ser llum i sal l’un per l’altre i ser-ho pels altres)

En l’evangeli el Senyor ens ha dit: “Vosaltres sou la sal de la terra”, 
“Vosaltres sou la llum del món”. Llum que il·lumina, sal que assaona: 
dues coses tan necessàries en la nostra vida! Sigueu-vos mútuament 
sal i llum en el vostre dia a dia: en la prosperitat i en l’adversitat, en 
la salut i en la malaltia, en les penes i alegries, enmig de totes les 
circumstàncies i avatars de la vostra vida.

Però tots dos junts sigueu també sal i llum per a tothom, per als veïns, 
per a les persones que recorrin a vosaltres en qualsevol necessitat.

N. i N.: aneu a formar una família. Tots coneixem cases tancades, 
emmurallades, replegades sobre elles mateixes; y també d’altres 
d'acollidores i obertes. Que la vostra llar sigui oberta, que sigui una 
llar alegre i acollidora, disposada sempre a ajudar, a oferir servei, a 
compartir alegria amb els altres; ja que, com bé s’ha dit, “la porta de 
la felicitat s’obre cap enfora”.

Sí. En aquesta obertura cap els altres –com en cada pàgina ho 
recorda l’evangeli– es troba la vertadera saviesa; i s’hi troba també 
la clau d’aquesta felicitat humana, que no la poden oferir ni el ben-
estar, ni la fama ni els diners. I per acabar, estimats nuvis, preneu 
com a escrites per a vosaltres aquelles paraules del salm:

“Estima de cor la llei del Senyor.
Serà com un arbre que arrela vora l’aigua:
Dóna fruit quan n’és el temps
i mai no es marceix el seu fullatge” (Salm 1).

Xabier Basurko
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(La roca és el vostre amor)

El matrimoni que estem celebrant i que el Senyor beneeix avui cons-
titueix un moment crucial en les vostres vides. Culmina els vostres 
processos de formació en el si de dues famílies diferents; i n’inicia 
una altra que té vocació de definitiva; una família nova cridada a 
prolongar-se en els fills fruit d’aquest matrimoni. Avui poseu en 
marxa tot un projecte de vida en comú que d’ara en endavant viureu 
en plural.

El text de l’evangeli que acabem de proclamar us proposa la parà-
bola de la necessitat de construir la casa sobre roca, per ajudar-vos a 
prendre consciència de les condicions requerides per donar solidesa 
i garantia de durada al vostre projecte, siguin quines siguin les cir-
cumstàncies de la vostra vida.

La roca sobre la qual heu d'edificar el vostre projecte, ja ho heu 
endevinat, és el vostre amor. Despertat en ocasió d’una trobada 
que només vosaltres coneixeu; conreat amb molta cura i madurat 
durant el vostre prometatge, ha arribat el moment en què us sentiu 
capaços de declarar-vos-el amb tota confiança i prometre-us-el per 
la resta de la vostra vida. L’amor que sentiu, que viviu l’un per l’al-
tre, és la condició indispensable perquè la promesa que us aneu a fer 
tingui garantia de permanència. Cap altra raó, cap altre motiu no ho 
podria fer. Aquest amor mutu és, a més, raó sòlida; basats en ella us 
podeu embarcar confiadament en aquesta aventura que heu decidit 
de viure en comú.

4. Homilia per a nuvis amb 
vivència cristiana
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(L’amor, el més valuós que li pot passar en la vida a una persona)

Perquè l’amor és el més valuós que li pot passar en la vida a una per-
sona; és el més gran de tot el que som capaços de fer. Tan gran és, 
tan valuós és l’amor, que se l’ha anomenat la sal de la vida. Sense ell 
la vida humana perdria el seu gust, li mancaria sentit. Traieu de la 
vida d’una persona l’amor, tot amor, i podeu estar segurs que teniu 
una persona dissortada. Priveu un nen del clima especial que crea 
en la família l’amor dels pares i l’haureu privat de les condicions de 
créixer com a persona. Doneu-li, en canvi, una família en què regni 
l’amor, i per més béns, comoditats o mitjans materials que li faltin 
l’haureu posat en bones condicions per arribar a ser una persona 
com cal.

En el poema de la Divina Comèdia es diu amb raó que “l’amor mou 
el sol i les altres estrelles”. Segurament perquè el seu autor sap que 
l’origen de la creació és l’amor de Déu que amb ella preparava la casa 
per a la humanitat, és a dir, per a la gran multitud d’homes i dones 
cridats a formar famílies. L’amor, s’ha dit amb la mateixa raó, és el 
principi i fonament de tot. És la força que manté en el ser tot el que 
existeix.

(L’amor de l’home i la dona, sagrament de la presència de Déu)

Moltes coses, totes les coses creades reflecteixen la saviesa, la 
bellesa i el poder de Déu: “El cel parla de la glòria da Déu”; “Tota la 
terra és plena de la seva glòria” diuen les Escriptures. Però no hi ha 
res que ho faci amb tanta perfecció con l’ésser humà creat a imatge 
i semblança de Déu. Creats com a home i dona, l’home i la dona i 
l’amor que es tenen, com a forma més perfecta de la relació entre les 
persones, són el sagrament per excel·lència de la presència de Déu. 
Per això s’ha pogut dir que en el tu humà, en la relació veritable amb 
ell, i cap relació no és tan veritable com l’amor, toquem l’orla del tu 
etern, és a dir, de Déu.

Per això no és estrany que l’amor sigui una de les poques experièn-
cies que ens permeten albirar que la vida humana, i el que en ella 
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construïm, té vocació de perennitat. Sant Agustí, referint-se a la 
persona a qui havia estimat com a meitat de la seva ànima, diu que 
l’havia estimat com si mai no hagués de morir. I un dramaturg del 
segle passat feia dir a un dels seus personatges tot referint-se a la 
persona estimada: “Tu, almenys, no pots morir”. Per això diem que 
l’amor mutu és condició i garantia de la durada del vostre amor.

(L’amor necessita ajudes)

Tot i això, ¿és plenament garantit? No, certament. L’amor humà, 
com tot el que és humà, és tocat de finitud, de contingència, de pre-
carietat. Sempre exposat al desgast del temps, a l’influx dels canvis 
importants de les circumstàncies que es poden produir al llarg 
d’una vida, a la possible infidelitat que se segueix del mal ús de la 
llibertat de les persones. Per això el vostre amor necessita d’aju-
des i recolzaments. La mateixa condició humana ho sembla haver 
previst. Per això els casats quan passen a viure junts no tenen per 
què passar a viure aïllats. Les vostres famílies, les vostres amis-
tats, els que us han acompanyat fins ara i que avui us acompanyen, 
poden seguir prestant-vos una ajuda important de cara a mantenir 
el vostre amor. Més encara el prestaran els vostres fills, en qui es 
reconeix l’amor mutu del qual procedeixen. L'amor per ells que tots 
dos compartireu, pot enfortir el vostre amor com segurament ara 
no ho podeu preveure.

La vostra decisió de celebrar el matrimoni a l’Església, amb la 
comunitat cristiana, ofereix al vostre amor noves dimensions capa-
ces d’enriquir-lo i animar-lo. Perquè el centre de la vida cristiana 
no són unes veritats a creure, ni uns manaments a complir. Jesús 
ens ha revelat que el Déu en qui creiem és l’amor en persona. Per 
això el centre del cristianisme no és altra cosa que l’amor de Déu: 
“Mireu quina prova d’amor ens ha donat el Pare!” “Déu estima tant 
el món que ha donat el seu Fill únic, perquè no es perdi ningú dels 
qui creuen en ell”. Per això es pot dir que creure en Déu és creure 
en l’amor, és a dir, saber-se estimat per Déu i acollir el seu amor i 
convertir-lo en font i arrel de la nostra vida.

201114 matrimonio 2 ed.indd   101 12/12/2014   10:02:57



102 Homilies

(L’amor de Déu sosté el nostre amor humà)

Ara bé, l’amor de Déu no entra en competència amb l’amor que els 
humans ens tenim. Al contrari, l’amor infinit, inesgotable de Déu 
és cridat a fer-se realitat en l’amor més efectiu i més realista envers 
els germans. Així, el corrent cabalós de l’amor de Déu garanteix la 
continuïtat del nostre amor al pas del temps i la seva permanència 
en tots els esdeveniments de la vida. ¿Qui serà capaç d’allunyar-nos 
del Crist, que tant ens estima? Li hem escoltat a sant Pau. No res; ni 
la fam, ni les pitjors circumstàncies; ni la vida ni la mort no podran 
separar-nos de l’amor de Déu manifestat en Crist. I aquest amor 
sostindrà, alimentarà, enfortirà i purificarà el vostre amor mutu, 
concedint-li la mateixa perennitat pròpia de l’amor de Déu.
Sabem del cert que els tresors que comporta la vida cristiana els 
duem en fràgils gerres de terrissa. Per això necessitem recórrer a la 
fortalesa de Déu. Per això la vostra vida de matrimoni, de família 
cristiana, té en el freqüent recurs a la pietat i a la pregària la possi-
bilitat d’una ajut preciós perquè aconseguiu la felicitat a què aspireu 
amb el projecte de vida compartida que comença amb aquesta cele-
bració del vostre matrimoni.

Juan Martín Velasco
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Benvolguda N., benvolgut N., estimats i estimades,

ens heu reunit avui aquí per manifestar-nos el vostre compromís 
públic de construir junts una vida en comú, i tots ens alegrem per 
vosaltres, alhora que compartim la vostra mateixa joia.

Una persona que arribés en aquest moment a aquesta celebració 
esbrinaria ben aviat que hi ha un ambient de felicitat, de goig, 
de pau i de serenor, que no sovintegen excessivament en les nos-
tres trobades més habituals. I és que fa de bon veure i alegra el 
cor, poder contemplar que dues persones joves, amb tota la vida 
per davant, s’estimen, i en nom d’aquesta estimació comencem a 
caminar plegades un camí que no sempre resulta fàcil, ni planer. 
Sou, estimats N. i N., com un vent renovat de primavera i una 
bona notícia en un món a voltes hostil i d’esquena a la tendresa, 
la bondat i l’amor.

(L’Amor és la realitat)

Comentem una mica els textos que hem escoltat.

Heu escollit, com a primera lectura de la litúrgia de la Paraula, 
les paraules que millor expressen la dignitat de l’ésser humà. Els 
humans som éssers creats a imatge de Déu, és a dir, som expressió 
de la identitat de Déu, i Déu, segons definició de sant Joan, és Amor. 
Sou, doncs, vosaltres dos en comunió, una confluència de dos amors. 
¿Pot haver-hi una definició més digna i més bonica del matrimoni?

5. Homilia per a nuvis amb 
vivència cristiana

Gènesi 1,26-28.31a 
1 Corintis 12,31–13, 8a 
Mateu 7,21.24-29 
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104 Homilies

Sabem, tanmateix, que alguns ens podran dir que avui la paraula 
amor està devaluada i buida, a vegades, de significat. Aquí, però, 
parlem de l’amor autèntic, i per això ha estat molt oportú escollir, 
com a segona lectura, el gran cant de sant Pau a l’amor veritable, 
el millor poema escrit, sens dubte, sobre les valuoses qualitats de 
l’amor.

Deixeu-me que subratlli tres d’aquestes qualitats:

– un amor sempre arrelat a la veritat ; 
– un amor confiat i esperançat; 
– i un amor que us alliberi i us faci créixer com a persones. 

Tal vegada les tres qualitats diguin pràcticament el mateix, però 
amb alguns matisos que voldria exposar.

– L’amor no pot mai allunyar-se de la veritat i de la sinceritat. 
L’amor ens despulla del personatge que tenim, a voltes, la temp-
tació de representar, per fer que ens retrobem amb la persona que 
som. L’amor cerca sempre críticament la veritat. L’amor és incom-
patible amb l’engany. 

– L’amor, alhora, confia en l’altre. L’amor és la comunió de dues per-
sones tal com som, no tal com voldríem ser. Confiar és acceptar-se 
mútuament. És créixer junts des del diàleg i l’esperit de superació.

– I sobretot, l’amor, lluny d’esclavitzar-nos, en allibera. L’amor és 
la gran força alliberadora de les persones. La convivència amorosa 
respecta íntegrament la personalitat de cada una de les parts. Us 
escolliu des de la llibertat i esteu disposats a lliurar-vos mútuament 
el millor de cada u de vosaltres.

(Construir sobre roca)

Benvolguts N. i N., sant Agustí va comentar que en crear-nos Déu 
semblants a Ell, ens va ficar dins de nosaltres la inquietud del bé, 
de la veritat, de la bellesa i de l’amor, i que, per això, el nostre cor 
restarà sempre inquiet, mentre no arribi el dia en què puguem des-
cansar plenament en Ell.
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105Matrimoni. Celebració, lectures i homilies

Com a lectura de l’evangeli hem recordat l’home i la dona prudents 
que en el seu pas per aquest món saben edificar l’edifici de la seva 
vida sobre roca. Us desitgem, doncs, de tot cor, que vosaltres edifi-
queu el vostre matrimoni, la vostra vida junts, sobre aquesta roca 
del bé, la veritat, la bellesa i l’amor.

Que la vostra estimació sigui ben creativa. 

Vaig llegir en una ocasió un pensament que sempre m’ha colpit, i 
amb el qual voldria acabar aquestes paraules: Tots els homes i dones 
intenten passar per aquest món escrivint una biografia (amb la seva 
vida) per la qual siguin recordats. Fins avui cada u ha escrit la seva 
pròpia biografia individual. A partir d’ara la biografia serà conjunta. 
I jo us desitjo entranyablement que la vostra biografia sigui esplèn-
dida i el vostre pas per aquest món deixi magnífiques petjades.

Que així sigui.

Manel Simó
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