En record de la Lluïsa
El clavecí ben temperat: preludi núm. 1, de J S Bach
Parlem de tu, de Miquel Martí i Pol
Sol davant teu, de Joan Vinyoli
Watermark, d’Enya

Institut Carles Vallbona, 3 de desembre de 2015

Parlem de tu, però no pas amb pena.
Senzillament parlem de tu, de com
ens vas deixar, de les teves coses,
parlem i també dels teus gustos,
del que estimaves i el que no estimaves,
del que feies i deies i senties;
de tu parlem, però no pas amb pena.
I a poc a poc esdevindràs tan nostra
que no caldrà ni que parlem de tu
per recordar-te; a poc a poc seràs
un gest, un mot, un gust, una mirada
que flueix sense dir-lo ni pensar-lo.
Miquel Martí i Pol

Lluïsa,
La notícia de la teva mort m’ha colpejat profundament.
M’hauria agradat haver-te dit moltes més coses, escoltar-te i haver pogut seguir
compartint amb tu l’estimació per la nostra feina, pels nostres alumnes... M’hauria
agradat continuar parlant de persones a qui volies ajudar, escoltar les teves opinions
sempre amb visió positiva, les teves ganes de donar-los oportunitats.
Vaig intentar mostrar-te la meva admiració un parell de vegades, quan vas explicarme què havies fet per uns alumnes teus, perquè deies “meus”.
Traspuaves generositat, dedicació, humanitat pel teu ofici. Jo hi vaig veure a més,
saber fer.
Et veia com una dona viscuda, que s’ha fet sàvia amb tot el que ha anat vivint. Com
que penso que abans que docent s’és persona, tota aquesta teva qualitat personal
enriquia el capital humà del Vallbona.
L’últim dia que ens vam trobar va ser a l’ascensor. Vam parlar de com estàvem, de les
dificultats de la feina... Ara penso que és una pena que no et vaig abraçar.
T’enyoraré.
Carme Barbany Triadó

Avui estem aquí per acomiadar a una persona molt especial i característica d’aquest centre.
Tots els alumnes de 1r de GAD, la volem recordar amb aquest petit memorial.
Al principi de curs, quan la vam conèixer, tots creiem que era una professora molt dura i amb
qui seria molt difícil tractar, però en realitat quan passava el temps, ens va ensenyar una part
d’ella, on vam poder arribar a apreciar les seves coses bones i dolentes, i gràcies a això ens
va fer sentir molt a gust en les seves classes.
També tenia un repertori molt ampli de frases personalitzades, com per exemple:
•La vida no és un whatsapp.
•No estic de “florero” en aquesta classe.
•Si parleu tots a l’hora desconnecto.
•No fas ni deixes fer.
•No estàs al saló de casa.
•Quan fèiem alguna cosa que molestava, ens deia que no érem invisibles.
•La feina de mecanografia es personal i intransferible, com el DNI.
•La seva manera d’ anomenar els “partes” era dient que tenia papers de colors i que si
volíem ens ho podia dir per escrit (encara que mai ho feia)... i moltes mes frases que mai
podrem oblidar.
Ella també somreia i feia bromes amb nosaltres, però hem de destacar que dins del seu
caràcter especial, nomes volia que arribéssim a ser uns excel·lents professionals.
Estiguis on estiguis sabem que ens escoltes, i et volem donar les gràcies per haver format
una part de nosaltres i estem molt agraïts de tot el que vam aprendre amb tu.

No te das cuenta de cómo funciona la vida hasta que suceden cosas como esta, hace falta una hostia de
emociones para poder llegar a sentir algo. Porque todos pensamos que somos inmortales hasta que nos
demuestran lo contrario. Cuando le pasa a una persona cercana a nosotros, cuando miramos a la muerte
a los ojos, cuando nos arrebatan en unos instantes y sin poder hacer nada a un ser querido. Solo en ese
momento tocamos de pies a tierra y empezamos a valorar los pequeños momentos que pasamos con
esa persona. Porque dicen que la vida son pequeños instantes, que al final de todo este camino son
esos pequeños momentos con los que nos quedamos. Es algo ilógico que cuando perdemos a una
persona lo primero que pensamos es en qué hicimos mal, como si no fuese grande de por sí ese
sentimiento de perder a alguien... Yo prefiero quedarme con los momentos bonitos, ni malos ni buenos,
porque he aprendido que hasta un momento malo puede ser bonito.
Y ahora solo queda esperar que pase este golpe de realidad, que nos haga abrir los ojos y darnos cuenta
que vivimos en un mundo en el que no nos damos cuenta de lo que tenemos, que tenemos que valorar
todas las personas que tenemos alrededor, porque es muy duro soportar una vida sabiendo que el amor
no puede salvar a las personas.
Nos quedan los recuerdos, recordar y sonreír por todos esos momentos que hemos pasado.
Las cosas vienen sin avisar, y de la noche a la mañana ya te falta alguien con quien compartías tiempo, y
por eso cuesta mucho aterrizar, poner los pies sobre tierra y darnos cuenta de que ya no está.
Cuesta demasiado cambiar de un día para otro la costumbre y duele tener que asumir que se acabó.
Y de parte de todos tus alumnos y por muy lejos que estés te decimos:
HA SIDO UN PLACER CONOCERTE.
Alumnes de 2n de Gestió Administrativa

Sol davant teu
Sol davant teu, encesa llunyania
reveladora, digue’m el secret
que vetlla en tu.
Silenci.
L’últim clam
del dia mor, deixant-me sols preguntes.
Com ara el món, així també la vida:
posta constant, fluent, cap a naixences
que no sabem.
De tants que et precediren
i ja no són, avui ets el resum:
petita veu que puja com la flama,
dient només: Tots som per a morir.
Un breu instant, però, sobre la terra
cremar estimant t’és concedit.
Altre saber no t’és donat: cal perdre’s
en foc humil, però l’amor coneix.
Joan Vinyoli
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