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Passatemps
Enigma
El nostre professor incògnita va néixer a Cardedeu,
malgrat que tota la seva família és d'Aragó. Quan li
vam preguntar l' any en què va néixer, ens va dir
que s'estimava més deixar la resposta en blanc. La
seva infància la recorda amb molt grat perquè va
ser molt bona , diu que era molt feliç. Té dos
germans més.
De petit ell volia ser enginyer com el seu pare. Ell
va decidir fer-se professor quan el capellà del seu
poble li va proposar,
A l'institut es desplaça amb el seu cotxe encara que
diu que voldria venir en un vehicle que no
contaminés. També diu que li agrada molt viatjar.
Ha viatjat per molts llocs: per Mèxic, per un grap de
països d'Europa, i sobretot per Irlanda que cada any
intenta anar-hi doncs li sembla un país molt maco.

Refranys:
Primavera arribada,
ovella esquilada.

En l'estiu, tot lo món viu.
Amor d'amo
aigua en cistella.

A boca tancada,
no hi entra mosca.

Diu que li agrada molt llegir, sobretot els llibres
d' astronomia. Ens confessa que cada dia intenta
llegir una fragment de la Bíblia.
Li agrada molt tot l'esport, encara que el que més li
agrada és l'atletisme del qual n'és practicant. Va
molt al cinema, però les pel·lícules que més li
agraden són les d'aventures.
Una de les seves anècdotes curioses va ser que
quan va anar a Aragó a visitar a la seva família es
va trobar a una alumna seva de quart d' ESO que
havia anat a veure el Saragossa-Barça.

Any de neu,
any de Déu.

La solució a l'Enigma de la
revista ELI núm 65 és

Freqüentment no escolta molta música, però quan
va en cotxe n' escolta perquè li fa companyia.
L'emissora que acostuma a sintonitzar perquè
l'acompanyi és mentre condueix és Radio 80. En el
seu temps lliure diu que li agrada practicar l'esport i
llegir molt.
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