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L‛inconvenient de la nostra vida, és que no té mitja part per agafar aire i cambiar de tàctica - Àlex

Laia 5.0
Ja hem tornat de 
vacances, l’Oriol i jo ja 
anem a escola i he 
aconseguit que els meus 
becaris es posin les piles i 
escriguin una mica, i 
només estem a principi 
d’octubre! Definitivament 
aquestes vacances m’han 
donat molta energia! No 
m’extranaya perquè han 
estat fantàstiques!  Durant 
el mes de juliol, mentre els 
pares acabaven de 
“tancar” temes pendents 
del que ells en diuen la 
seva feina (ja els 
ensenyaré jo el que és una 
feina de debò!!!), jo vaig 
aprofitar el temps anant al 
casal. A l’agost vam 
començar la nostra ruta 
estival passant uns dies a 
Sant Antoni, a Eivissa i 
finalment a la Cerdanya. 
Mar i muntanya, així que 
he tingut l’oportunitat de 
saltar les ones gegants 
d’un dia de mala mar, i de 
discutir amb les vaques i 
cavalls. Sí, sí, molt xulo... 
aquests pares, cada dia 
s’esmeren més!!!

I ara, tornada al cole 
(tornada per mi, i estrena 
pel meu germà Oriol al 
“cole de grans”). Com a 
veterana he ensenyat al 
rubiales els secrets del 
Costa i Llobera, i l’hi he 
ensenyat quins són els 
millors seients de l’autocar 
que ens porta a l’escola. 
Ja veieu que amb els anys 
(ep! que ja en tinc 5!!) vaig 
a s s u m i n t 
responsabilitats...

Aquest any vaig a la classe 
de Pica-Soques (però jo 
l’hi dic “paqui-coques”). La  

particulars batalles amb el 
col·lectiu blanc (metges). 
D’entrada, l’oftalmòlega ha 
descartat, de moment, 
tapar-me un dels dos ulls. 
No et fastidia, la senyora!!! 

La dentista ha ensenyat 
als pares a fer-me un 
massatge al paladar, que 
executen, sense pietat, 
abans de cada àpat. Tinc 
els dolents a casa... i el 
carallot del meu germà 
dient:”jo també vull, jo 
també vull...” En fí.

I coïncidint amb la tardor, 
s’apropa la data en la qual, 
“voluntàriament” faig una 
“generosa” donació de 
sang als laboratoris 
d’anàlisi. Tot un clàssic 
que es repeteix cada sis 
mesos.

La tornada a la cotidianitat 
també comporta la represa 
de les activitats socials 
amb el grup de “cargols” i 
la propera acció serà la 
celebració de la 
castanyada en una casa 
de turisme rural, a banda 
de la festa major de la 
ciutat, del barri i del cole!! 

Però per festes... la de 
celebració dels meus 5 
anys! Vaig portar a l’escola 
un pastís de nocilla i 
lacasitos que va fer les 
delícies de tots els meus  
companys, i a casa, vàrem 
tornar-ho a celebrar amb 
la família, i més pastissos. 
No puc entendre com hi ha 
gent que rondina perquè fa 
anys... serà que no han 
provat els pastissos de la 
mare i l’àvia Alba????

mare no entén el meu 
sentit de l’humor... Al final 
he optat per a dir-li als 
pares que vaig a la classe 
dels Picots, encara que no 
sigui cert, però com a 
mínim estem tots d’acord 
amb el nom... També he 
reiniciat la meva carrera  
d’Esther Williams a Can 
Caralleu (aquest any 
també s’ha apuntat el Mark 
Spitz de l’Oriol... piscina 
tremola!!!). I continuaré 
anant una vegada a la 
setmana a jugar i a fer 
saltirons (em sembla que 
els pares en diuen 
psicomotricitat d’aquesta 
activitat). Una agenda 
plena, d’acord amb el meu 
glamour.

I tornant de vacances, 
també tornen les meves 
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