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La felicitat és adonar-se que no hi ha rès massa important - Antonio Gala, poeta.

Visca l‛estiu!!!
S’ha acabat el curs, i ha 
arribat l’hora de que els 
pares vegin tot el que he 
après. Per un costat he 
portat unes “notes” que 
(entre vosaltres i jo) 
molts voldrien. Malgrat 
això, quan repassem 
amb els pares el meu 
quadern del 3er 
trimestre, tinc una mica la 
sensació de que no 
acaben d’apreciar el meu 
art en el dibuix lliure, què 
voleu que us digui... els 
feia més avesats a l’art 
de qualitat. El que sí que 
veig que els ha agradat 
molt és el meu dossier 
“d’orenetes” que és 
l’activitat artística que 
feiem cada divendres a 
l’escola i on hem estat 
treballant la tècnica del 
collage. He fet 
autèntiques meravelles!!

També vaig convidar als 
pares a una demo de les 
meves arts natatòries en 
una jornada de portes 
obertes a la piscina. 
Encara ara (i mira que ja 
m’han vist fer-ho una pila 
de vegades) els pares no 
s’acaben de creure que 
nedi tota sola amb la 
meva súper bombolleta, 
piscina amunt, piscina 
avall. Estic feta tota una 
Esther Williams, i així ho 
certifica la condecoració 
de “cavallet de mar 
blanc” que em va donar 
la Conxita, la meva profe 
de piscina.

Però el moment àlgid de 
la meva demo particular 
als pares i avis es va 
donar en el festival de 
final de curs que vàrem 

el DVD en exclusiva! De 
fet no vull enganyar-vos, 
crec que ells són els 
meus fans més 
incondicionals!

Festivals i demos a part, 
darrerament he tingut 
una agenda força 
apretada. Cap de 
setmana sí, cap de 
setmana també, he 
aprofitat per a fer 
trobades i festetes amb 
tots els meus amics. De 
parella amb l’Oriol, el 
guaperes del meu 
germà, no ens hem 
deixat perdre ni una 
juerga. A destacar la 
revetlla de Sant Joan a 
Cabrils on ho vaig passar 
en gran, malgrat que això 
dels focs artificials no 
m’acaba de fer el pès. Lo 

de l’Oriol però va ser una 
mica descarat: es va 
adormir abans de que 
llencéssim el primer 
petard! Insisteixo... Quin 
paio aquest Oriol!

I ara, entre les útlimes 
classes de música,  de 
psicomotricitat i casals 
d’estiu, anem preparant 
les vacances d’estiu, que 
els pares cada dia ens 
diuen que haurem 
d’aprofitar i carregar piles 
per al setembre. 
Finalment tant jo com 
l’Oriol hem entrat a les 
escoles que els pares 
volíen (jo a la de grans i 
l’Oriol a l’escola bressol 
perquè malgrat que és 
un milhomes, encara és 
petit). Però això... ja serà 
el curs que vé. Bon estiu!

dijous

fer a l’escola. La mare 
que és una dona de poca 
fe, es pensava que quan 
fos dalt de l’escenari amb 
una pila de públic davant 
m’agafaria por escènica. 
Però a mi m’agrada més 
ballar i cantar que 
aquesta por que diu la 
mare, total que les 
meves dues actuacions 
vàren ser un èxit rotund, 
especialment quan vaig 
cantar en anglès 
“Balloon” (amb 
coreografia inclosa). Això 
sí, reconec que el meu 
accent no és tant bo com 
el de la meva “teacher” 
Suzanne. Mireu si tot 
plegat va ser un èxit que 
varen venir d’una 
productora a gravar-nos 
(com als de O.T.). Els 
pares ja han aconseguit 
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