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Passatemps 

Enigma 
Té quaranta-set anys. Celebra els quaranta-vuit el 
dia vint-i-vuit de febrer. La seva ex-muller complia 
l'aniversari el vint-i-nou de febrer i  el celebraven 
els dos junts el vint-i-vuit.

Va néixer fora de Catalunya. I actualment resideix 
a Castellar del Vallès. 

Les seves aficions son l'esport recreatiu encara que 
de jove feia competicions. També li agrada anar al 
cinema amb la  seva  dona  a  veure pel·lícules  de 
ciència ficció i drama. Li agrada anar a “jamboli” a 
escoltar concerts de jazz. Li agrada jugar als escacs 
i també llegir literatura.

De petit volia ser metge o veterinari. Va entrar a la 
universitat durant tres mesos per estudiar medicina 
però es va donar conta de que allò no li agradava. 

Treballant en un campus del seu cosí, amb nens, es 
va  adonar de que allò  era el  que vertaderament 
volia ser.

Treballa  de professor  fa  uns vint-i-tres  anys.  Set 
anys  fora de Catalunya.  Ha estat  quatre anys  en 
l'ensenyança privada i onze en una escola pública. 
I aquest es el primer any que està a Lliçà d'Amunt. 

Prefereix les vacances a la platja que no pas en la 
muntanya. Li agrada molt anar a PortAventura i els 
esports de risc com el “rafting”.

De  petit  era  un  maniàtic  amb  els  “ovnis”  i  els 
extraterrestres.  No li agradava gens la gimnàstica 
que  feia  a  l'escola,  perquè  era  molt  dura,  com 
saltar  a  plinton.  Feia  natació.  Era  baixet  i 
grassonet. 

Té una filla de dotze anys que es diu Laura. Va a 
primer de la E.S.O i una de les seves aficions és 
jugar a tennis. 

Té una germana cinc anys major que ell, que es 
historiadora mèdica. 

El seu pare era venedor d'una fabrica i la seva mare 
administrativa.  Encara  que  la  verdadera  vocació 
del seu pare era podòleg. 

La solució a l'enigma del mes 
passat és: 

en Jordi Ligorit, professor de 2n 
d'ESO i 2n de Batxillerat de 

Matemàtiques i tutor de 2n NT.

 


