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Passatemps 

Enigma
El/la nostre/a professor/a misteriós/a ens ha explicat 
que  el  seu  somni  és  ser  feliç  amb  allò  que  fa 
diàriament. El seu signe del zodíac és escorpí i va 
néixer  a  Barcelona  a  la  dècada  dels  vuitanta. 

Comparteix un pis a Barcelona, amb una noia de la 
República  Dominicana,  és  un  pis  no  massa  gran, 
però suficient per viure còmodament. Amb el temps, 
li agradaria viure en una caseta amb una mica de 
terreny per tenir jardí, en una zona tranquil·la, però 
prop de la ciutat.

Ha tingut  molts  moments  intensos  a la  seva vida 
que recorda especialment, un dels més emotius va 
ser quan va morir la seva àvia amb noranta-un anys, 
ara fa dos mesos.

Les  seves  afeccions  estan  relacionades  amb 
l'exterior i les sortides, tot fugint de la rutina: com 
ara llegir, anar al cinema i quan pot tenir contacte 
amb la natura. En el seu temps lliure acostuma a 
anar a la piscina i quedar amb els amics per parlar i 
prendre cafè. Ens ha confessat que no li agrada ni el 
mar ni la muntanya, però si hagués de triar, triaria 
una  muntanya  amb  un  gran  llac. 

Li agrada molt la lectura d' assaigs i l'últim llibre que 
s'ha llegit es diu  “El palacio de la luna” de Paul 
Auster. Escolta molt la ràdio, sintonitza Radio 3 per 
sentir música clàssica, folk, jazz, rock, pop, .. depèn 
del moment i de la situació en què es trobi. També li 
agrada ballar.  Fa uns anys ballava  dansa africana.

Un dels moments que mai oblidarà va ser els dos 
mesos  que va estar  a  Nicaragua,  en una brigada 
d'agermanament,  on va muntar  una Ludoteca per 
als nens del barri. En general ens confessa que es 
una persona feliç i  que li  agrada la seva vida,  tal 
com és i que no canviaria res.

Seguim amb els efectes òptics...

Oi que sembla que es moguin

La  solució  a  l'enigma  del  mes 
passat és: 
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