Amb tu hem creat
Dels companys de Grup Transversal
Núria,
Has estat discreta, també a l’hora de marxar. Te n’has anat sense fer soroll. Per això ens
costa encara imaginar-te absent per sempre, com diu el poeta.
Hem compartit un munt d’hores de feina. Amb tu hem pensat, hem creat, hem concebut projectes nous, hem fet realitat idees i propostes. Amb tu hem treballat, hem rigut
i també ens hem emocionat. Per això ens sobta ara veure la teva cadira buida. I a cada
moment ens sembla que et veurem encara entrar per la porta. Radiant com sempre.
Amb empenta i ganes. Amb l’esperit positiu i la il·lusió tan propis de tu.
Has estat una persona creativa. Pràctica. Has sabut donar confiança. Irradiar bons sentiments. No t’ha costat assumir reptes. Sempre has estat pendent també de les petites
coses. Una virtut molt teva: n’hi ha que miren les coses a l’engròs: tu et fixaves també en
els detalls. Era el teu valor afegit. Tenies clar què tenia importància i què no. Intel·ligent
i planera. Amb valors sòlids que has sabut transmetre. Un puntal del nostre dia a dia. El
nostre pal de paller.
Heu fet bon equip amb l’Eudald durant molt temps. Heu estat complementaris. A casa
i a la feina. Un equip unit, treballador. Plegats heu construït un edifici alt i sòlid. Una
família esplèndida, amb l’Arnau i l’Alba. I una empresa viva que heu fet créixer amb tenacitat, orgull i sense escatimar hores ni esforços. La feina també és la vida de l’Eudald,
què t’hem d’explicar. Els companys ens en cuidarem i l’ajudarem. Farem pinya i anirem
endavant. No en tinguis dubtes. Ho farem també per tu.
Et tindrem present, Núria. Quan vinguem a Viladordis, el teu estimat poble (sí, poble).
Quan continuem treballant en els projectes de Sant Benet, de La Pedrera, de Súria i de
tants altres llocs, que porten la teva empremta. Els teus companys, que som també els
teus amics, tindrem present el teu exemple.
No tornaràs mai més. Però perdures en les coses i en nosaltres de tal manera, que ens
costa imaginar-te absent per sempre.

Va ser llegit per Enric Aguilar, a la cerimònia el dia 9 d’octubre de 2013, a l’església de Crist
Rei de Manresa.

