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 Passatemps

Enigma
Va  néixer  a  Granollers  fa  uns  quants  anys,  però 
actualment viu a Parets del Vallès

El nostre personatge  enigmàtic  esta casat /ada des 
de fa 14 anys.   El seu marit es diu Xavier.

Li  encanta el  seu  treball   i   diu que s'esforça al 
màxim per fer-ho el millor possible.

Quan  té  temps  lliure  el  dedica  als  seus  hobbies 
preferits:    llegir,  caminar  pel  el  camp per  on fa 
llargues passejades, anar en bicicleta  i especialment 
anar a passejar per la platja  a la tardor .

També  fa  tai-txí,   però  l'omple  més  llegir  bones 
històries.  El seu llibre preferit és  La casa  de  los  
espiritus  de  Isabel  Allende. 

No obstant li agraden molts escriptors  per exemple 
Ana Maria Matute, Gabriel Garcia Márquez, Federico 
Garcia  Lorca.  També  li  agraden  poemes  fets  pels 
seus alumnes.

El seu pintor preferit és Velázquez.

Però la veritat és que la major part del seu temps 
lliure  el  dedica  a  corregir  els  treballs  dels  seus 
alumnes, cosa que l'ocupa molt de temps.

Algunes vegades  ha  cregut  que era una mami  per 
als  alumnes.   Ha  hagut  alguns  alumnes  que  han 
acabat explicant-li les seves vivències, i llavors se'ls 
escolta amb dedicació. 

Diu que el seu plat preferit és la fruita. 

El  seu grup preferit  de  música  són els   U2  i  el 
Último de la Fila.

El seu color preferit és el blau i no dubta en dur-lo 
per vestir.

Amb la resta dels altres professors se sent molt bé, 
perquè diu que com que passen tant de temps junts 
s'han anat  fent grans amics tots plegats.

Passatemps
Si  mires  atentament  la  imatge  veuràs  com  es 
belluga.  No és màgia!  És un efecte òptic!

La solució a l'Enigma del mes de juny 
corresponent a la revista núm. 45 és: 

    Rosa Regales
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