Virtuts [7] O.A.N.G.G.
Un relat de: Joan Gausachs i Marí
—Tina, saps en què estava pensant?
—No, Natxo, però per mi tot el que facis estarà ben fet.
—Sí, ja ho sé! Serà millor... serà millor que no et doni gaires explicacions.
—Ja saps, Natxo, que t’estimo tant…!
—Mira, Tina, t’anava a explicar que pensava muntar una O.A.N.G.G. però…
—Una O.A.N.G.G.? Què és això?
—Una organització, sense ànim de lucre…
—No, no m’expliquis res mes… t’estimo tant…!
—Doncs serà millor que no et parli d’aquesta Organitzaciò Anònima No Gastis Gaire.
—No, no, no me’n parlis.
—Tina. Aquesta Organització serà per a ajudar les famílies amb menys recursos.
—No, no, no m’expliquis res més.
—Serà una organització que subsistirà amb aportacions de gent voluntària i altruista. Una tercera part dels seus
ingressos serà destinat a l’Administració...
—I qui en formarà part?
—Tu i jo.
—No vull saber res més. I... de la resta?
—Una altra tercera part es destinarà a ajudar gent exiliada.
—Gent exiliada? A qui et refereixes?
—A nosaltres, naturalment!
—Ai sí! No, no m’expliquis res més... I de la resta, què en faràs?
—De l’altra tercera part, un deu per cent el destinarem a ajudar famílies necessitades.
—Només el deu per cent?
—Sí! A aquesta gent si els ho dones tot s’hi acostumen i no agraeixen res. A més a més s’ho gasten ràpidament.
—Tens raó. Com sempre. Però això no ho podem fer nosaltres sols.
—No, i ara! Tindrem gent voluntària que ens farà la feina. Buscarem voluntaris entre la gent jubilada. I com que
és una obra social, no cobraran perquè podrien perdre la pensió.
—Oh! Natxo penses en tot... I del que sobra?
—El que sobra, com dius tu, el reservarem per si alguna vegada no arribem a cobrir les nostres despeses. Hem
de pensar una mica en nosaltres.
—Natxo que bo que ets! I mira, estic contenta que no m’expliquis res de res... T’estimo tant...!
—Sí, Tina. Jo també. A més a més, ja saps que m’agrada practicar la caritat de manera anònima... Que la mà
esquerra no sàpiga el que fa la dreta.
—Oh!
—...
——————
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