
FELIÇ DIA DEL PARE
És el primer 19 de març que no et puc felicitar 

en persona i demostrar-te que has estat el 
millor pare que mai ningú pot arribar a tenir 
però, des d’aquí, t’envio la més forta de les 

abraçades i el petó més sincer agraint-te lo molt 
que m’has cuidat i estimat.

PAPA T’ESTIMO



De petit era molt rialler, mai res em feia enfadar, te’n 
recordes Papa? Ballava i saltava dins del parc quan tu 
posaves música, i mai deixant de riure. Feies de la nostra 
llar un espai acollidor i agradable.



M’agradava la bona vida ☺ Menjar pizza amb ketchup i 
formatge ratllat per sobre i, per beure, un bon got de Fanta
de taronja. I els pollastres (nuggets), els entrepans de 
frankfurt i els iogurts, que no hi faltessin a l’hora de sopar!



Era molt original i divertit com ningú. Sí, d’acord, era un pèl 
emprenyador però, al final, sempre us feia riure amb les 
meves tonteries.



També tenia la meva part de mafiós i trapella. Quan no 
tenia Internet al davant, buscava monedes i, quan 
aconseguia enganyar-vos dient-vos que necessitava fer un 
treball a l’ordinador, m’encantava estar-me hores i hores 
connectat, tant per a parlar amb els meus amics, com per a 
intentar vendre’m qualsevol cosa que trobés per casa i anar 
fent guardiola.



Tenia molts amics, Papa. Em feia estimar molt i mai em 
barallava amb ningú. Per a què serviria? Per a res! Has 
d’aprendre de mi, busca la felicitat cada dia, no val la pena 
enfadar-se. Però, sobretot, cuida i conserva els teus amics, 
que tant t’aprecien, i que et vindran a acomiadar el dia que 
et trobin a faltar perquè has decidit marxar i retrobar-te 
amb ells en el lloc més paradisíac que pot existir, el Cel…
Perquè tu em vas ensenyar a triar el millor.



Saps? Et vaig fer cas. Vaig trobar una noia preciosa, que 
em va saber cuidar i mimar molt. Ens vam estimar amb 
bogeria! No li diguis, però cada nit vaig a dir-li bona nit i li 
faig un petó perquè descansi i somiï amb els angelets. 
T’ESTIMO CRIS



El “truchi”, el meu professor particular, qui em va ensenyar 
tant en tant poc temps, qui em va entrar en un món de 
divertida i interessant adolescència, qui em va fer riure des 
del primer moment que el vaig conèixer, aquell germà gran 
que mai havia tingut però, sobretot qui, ara que no hi sóc, 
cuida i mima la meva germana. Jorge, què et puc dir? 
Gràcies per tot el que m’has ensenyat de la vida i tot el que 
m’has fet disfrutar. T’ESTIMO JORGE



Estiguet tranquil, l’Erica, com a germana gran, em va 
ensenyar moltes coses de la vida. Sí, moltes vegades ens 
fèiem emprenyar, però sabem que ens estimàvem amb 
bogeria. Sempre que em donava consells jo estava atent i 
l’escoltava, Papa; em donava molt bons consells. Quan 
estàvem junts ens sabíem divertir, i no ens calia res; ens 
explicàvem les coses amb un humor molt intel·ligent i també
confidències. Em va ensenyar la vida tant divertida que 
m’esperava com a adolescent, i sí, la vaig gaudir com un nen. 
T’ESTIMO ERICA



Què puc dir de la Mama, la meva Mama? Qui em va portar 
al món, qui em va donar la oportunitat de viure aquesta 
plena i meravellosa vida que vaig tenir. Qui em va ensenyar 
tantíssimes coses, qui jugava amb mi, qui em feia somriure 
cada dia, qui m’anava al darrere amb els estudis per a que 
sigués un noi intel·ligent,… Però… saps què, Mama? Era un 
noi molt intel·ligent i llest, i saps perquè? Per tot l’amor que 
em veu donar i tot el que em veu ensenyar. MAMA 
T’ESTIMO



I de tu, Papa estimat… Què puc dir de tu amb poques 
paraules però que demostrin que em caldrien llibres per a 
poder escriure tot el que m’has ensenyat, el que m’has 
estimat, el que m’has adorat? Has estat un pare genial, ho 
saps, oi? Sempre has complert els meus desitjos, m’has 
ensenyat món, m’has ensenyat a gaudir dels moments, he 
après a ser un bon novio per la Cris, perquè vaig seguir els 
teus passos,… He après tant, de tu. He estat aquesta 
meravellosa persona gràcies a tot el vostre amor i carinyo. 
Sempre us ho agrairé. PAPA T’ESTIMO 



Però sobretot, i el més important de tot, és que vam ser una 
gran família. Estàvem molt units i, tot i que últimament em 
guardava moltes coses per a mi, sé que n’heu descobert 
moltes de noves i que seguireu fent-ho. Sapigueu que no ho 
feia expressament ni amb mala intenció, era la meva manera 
de ser en el dia a dia; penseu sinó en les meravelloses 
vacances que hem tingut oportunitat de viure junts, llavors sí
que era un llibre obert i rèiem i jugàvem junts. Quina família 
tan divertida i tan unida. No tinc paraules per a descriure la 
felicitat que m’heu provocat. Vosaltres heu estat el millor 
regal. US ESTIMO TANT...



Modèstia a part ☺, he estat el millor germà que una 
germana gran pot tenir, el millor fill que uns pares poden 
tenir, el millor amic que us podeu imaginar i el millor novio
que mai cap noia ha pogut somiar. A part de ser una 
preciositat, era molt divertit i he sabut gaudir de la vida al 
100%. I tot gràcies a vosaltres, qui m’heu estimat i 
apreciat.



¨*ALEX*¨

Des d’aquí us dono una forta abraçada un 
enorme petó, amb molt d’amor

*US ESTIMO*


