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Passatemps 

Enigma

El nostre personatge incògnita va néixer a Londres 
el   1954,  encara que al  seu DNI  posi  a  Jaén. És 
curiós,  però  per  a  ell  té  clar  que  va  néixer   a 
Londres. 

La  veritat  és  que recorda les  meves  joguines  de 
quan  era  petita.  Encara  que  recorda  una  nina 
negra, la seva mare sovint en parlava d'ella. 

D'anècdotes  de  la  seva  infantesa  en  recorda 
bastants, però principalment era molt trapella i es 
queia  al  terra  molts  cops,  sempre  portava  els 
genolls pelats.

Fa més de 30 anys que es dedica a l'ensenyament, 
uns 33 o així. 

Li agrada molt la seva feina, especialment pel que 
suposa transmetre coneixements a altres persones. 

Després de rumiar força ens confessa que el que 
més li agrada fer en el seu temps lliure és cuidar 
plantes i estar estirada al sofà. 

No és gaire afeccionada al cinema. Però sí ens diu 
quin  és  el  seu  llibre  preferit:  és  Apuntes  del  
subsuelo  de  Fiodor  Dostoievski. Li  agrada 
especialment pel sofriment moral del protagonista.

No  li  agrada  viatjar,  perquè  ens  recorda  que 
prefereix  estar  estirada  al  sofà.  Ha  viatjat  poc, 
però el lloc que més li ha agradat, sens dubte és 
Londres.

Quina creus que és la teva millor qualitat? 

Quan  li preguntem quina és la seva millor qualitat 
ens afirma que és molt amable i simpàtica encara 
que li disgusta ser així, doncs li sembla una qualitat 
poc  elegant.  També  creu  que  és  una  persona 
bastant  franca.  I  en canvi  el seu pitjor  defecte 
creu que és ser molt envejosa, de les coses o la 
gent, li fa pena ser així.    En definitiva, li agrada 
descriure's  dient  que  està  una  mica  boja,  però 
malgrat tot ja li està bé ser tal com és.

Del  conjunt de la  meva vida  estic  molt  satisfeta 
d'haver estudiat, d'haver estudiat filosofia. 

Però, en canvi,  es  lamenta de no haver estudiat 
més, doncs n'està segura que ho podria haver fet. 
També es penedeix de no haver-me retirat abans 
(encara no ho ha fet) dels assumptes personals, de 
la  vida.  Li  sap  greu de no haver sigut  monja de 
clausura  com  hauria  volgut,  encara  que  aquest 
penediment és momentani.

La Solució de l'enigma de la 

revista ELI  61 és
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-Heu visitat alguns pisos, 
avui?
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