
I.IO TORNAITT A INTENIAI{I

Ja no vaig mai al camp de futbol. Anar-hi 1ot sol
ds molt avorrit. Avui he anat a La Llima i m,he
connectat a internet una estona. He mirat el meu
correu i he vist que tenia un missatge:

Ei, Perel Com va tot pel poble? Lloret es
lirntdstic! Ens ho estem passant molr be. El carnping
es immens, pero a la tenda hi toca el sol tot el dia.
Al mati anem selnpre a la platja. Dcsprds cle clinar
ferr la migdiada. A la tarda, quan Ja no fa tanta
calor anem a jugar al sal6 recreatiu. I{i ha una
mAquina de cotxes al.lucinerntl i a la nit sempre
aneul a passejar pel passeig maritim o anem a una
discoteca que es diu Chaplin,s. La discoteca es per
majors de 18 auys, perd de lnolnent no ens han
demanat el camet d'identitat, Ei, pere, has de venirl
Ja has tornat a parlar anrb els teus pares? Estcm
fcnt moltes fbtosl Et trobem molt a faltar!

Pol, Ar-nau, Tomds i Jordi. :-)

Quan he llegit el missatge estava content, perd
alhora estava trist. M,agrad.aria tant ser a Lloret!
He de tomar a parlar amb els meus pares. potser em
deixaran anar a Lloret el cap de setmana, tan sols un
parell de dies. Potser ja no estan tan enfaclats.
Potser...He sortit de La Llima com Lln esperitat. He
pensat: ho tornard a intentar!
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*No, no i no, Pere! Estas castigat tot l'estiu.
Treballards i estudiards. No anirirs a Lloret el cap de
setmana. Tot aixo et serviri per aprendre a ser mis
responsable. Si I'any que ve aproves tot el curs podrds
anar de vacances amb els teus amics.

Aquesta ha estat la resposta del meu pare quan li
he demanat si podia anar alloret el cap de setmana.
He sortit de casa donant un cop de porta, enrabiat
i arnb ganes de plorar. He agafat la moto. "Haig de

fcr alguna cosa! Es injust, ningu m'entdn! Odio els
meus pares!" Desprds de voltar pels carrers del poble
amb Ia rnoto he anat fins a La Lhma. He demanat
una connexio a internet. He obert el meu correu. I{e
vist un altre nrissatge dels meus amics. No r,ull saber
res de Lloret, ni dels rneus amics ni de ningril"

Tambd hi havia un missatge de la Mdnica. L'he
obert. Sembla que s'ho passa bd. Tothom s'ho passa

be rnenys jo.

He entrat a la meva pdgina web preferida. La
pdgina web es diu Estd sonant la teva cango. Es una
pdgina web dedicada cornpletament a la mtsica. Hi
ha Ilistcs de gmps musicals amb les seves canqons,
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