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AIRES DE PRIMAVERA
A R ATFORD !
Després d’un hivern

*6)(

i plujós, per fi

havia arribat la primavera a l’Illa de les Balenes:
el jardí de la Universitat era ple de

flors i d’ocellets refiladors. Tots els estudiants se
sentien

EUFÒRICS.

Les noies del Club de les Sargantanes havien quedat al jardí
per fer-hi una reunió general.
Tema del dia: periodisme!
Tanja, la presidenta, havia tingut la brillant idea
de fundar un

DIARI i també un

",/# del

Club de les Sargantanes. Totes les noies es van
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A IRES DE PRIMAVERA

A R ATFORD !

mostrar de seguida

ENTUSIASMADES

pel projecte!

—Noies... —va començar Tanja—, cadascuna de
nosaltres té alguna afició...
—I tant que sí! —va confirmar Colette amb entusiasme.
—Podem partir de les nostres

AFICIONS per es-
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A IRES DE PRIMAVERA

A R ATFORD !

criure articles i fer uns quants

GES!

REPORTAT�-

—Sí! Hi ha moltíssims temes: història, actualitat,
moda, esport... —s’hi va afegir Violet.
—Jo m’encarregaré de crear el bloc! —es va oferir
Paulina, especialista del món d’*/5&3/&5.
Vainilla, que fins a aquell moment s’havia quedat
en un racó, va intervenir amb picardia:
—I, naturalment, no podrà faltar-hi una secció
del cor ...
Les altres van assentir per no fer-li un lleig, convençudes que cor volia dir xafarderies!
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DIARI
ES!
EN OBR

SOM-HI!
L’endemà, després de les classes, les Sargantanes van
arreglar una vella AULA de la Universitat com si fos
una autèntica sala de reunions.
La van

ENDREÇAR, hi van posar unes quantes

taules al mig, hi van col·locar les cadires al voltant
i van portar uns diaris i uns ordinadors per poder
buscar les notícies més variades, crear el bloc i

imprimir el diari.

Hi van col·laborar totes... o, més ben dit, gairebé
totes. Vainilla, de fet, no s’hauria posat ni en somnis a espolsar velles cadires

ESBOTZADES, i ob-

servava l'enrenou amb ull crític, donant ordres a
tort i a dret.
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S OM - HI !

D IA R I
ES!
EN OBR

S OM - HI !

—Com a mínim, podria deixar de XISCLAR tan
fort! —va rondinar Nicky.
El

rector Octavi Enciclopèdic de Ratis

va rebre el projecte de les noies amb entusiasme, i
fins i tot es va oferir per cobrir totes les despeses
d’impremta.
En conclusió, el DIARI

DEL CLUB DE LES SARGANTA-

NES només esperava... que algú l’escrivís!
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REUNIÓ

DE REDACCIÓ
Al cap d’un parell de dies, per fi es va celebrar la primera reunió de REDACCIÓ. Entre les classes i
els últims preparatius, totes les noies ja havien
pensat quins articles i reportatges triarien
per al primer número del diari.
Tanja escrivia les propostes a la seva

llibreta d’apunts.
Colette va ser la primera de
parlar:
—Jo m’ofereixo per fer un

ARTICLE sobre les últimes

tendències de la

moda! —va

proposar.
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R EUNIÓ

DE REDACCIÓ

»I com que Zoe també és una especialista en moda,
podríem treballar

@KDJ;I$$$

—D’acord, si vols... —Zoe va arronsar les espatlles.
—Pam i jo farem un reportatge sobre l’Illa de les
Balenes i els seus indrets AMAGATS! —va intervenir Paulina.
—Ei, no! —va replicar Connie amb ressentiment—.
Aquesta era la meva idea!
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R EUNIÓ

DE REDACCIÓ

Pamela li va somriure, amable.
—I quin problema hi ha?! Treballarem juntes, Connie!
Connie estava a punt de contestar amb un somriure, però la mirada

\kbc_dWdj de Vainilla la va

frenar. Va callar dibuixant un rictus d’enuig
a la boca.
—D’aquí a uns dies, a l’Illa de les Ba-

Campionats d’Atletisme! —va in-

lenes se celebraran els

tervenir Nicky—. No me’ls vull perdre per res del món... i puc aprofitar
l’ocasió per fer-ne un article!
—Esport... ecs! —va fer Vainilla, burleta—. Jo
m’ocuparé de la

secció del cor...

Les Tea Sisters es van mirar amb perplexitat: Vainilla no era precisament la discreció en persona.
—Ehem, m’ho he apuntat —va dir Tanja, tot evi-

17
DIARIO 130 X 195.indd 17
005-057 DIARIO.indd 17

12/4/11 12:33:09
12/4/11 11:53:58

DDESCR
ESCR

R EUNIÓ

DE REDACCIÓ

tant d’afegir-hi cap comentari—. Però un diari també necessita una directora ...
Totes les mirades es van centrar en ella: al capdavall, la idea del diari havia estat seva!
—No sé... potser Vainilla voldria... —va dubtar
Tanja.

Votem aixecant les mans! Qui vol que Vai-

—

nilla sigui la directora del diari? —va proposar
Paulina.

R les

Només Vainilla, Zoe i Connie van AIXECA

potes. Alícia s’havia quedat immòbil, però una mirada de Connie, un cop de colze de Zoe i una empenta de Vainilla la van convèncer de votar.
—Perfecte... quatre —va comptar Pamela—. Qui
vol que sigui Tanja?
Les mans de totes les Sargantanes es van
cap al cel.

ALÇAR

Tanja va somriure i va fer una reverència:
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R EUNIÓ

DE REDACCIÓ

—Bé, us ho agraeixo molt, amigues! Quedem d’aquí
a tres dies, doncs... I B O N A F E I N A A T O T H O M !
Mentre les alumnes s’allunyaven, Vainilla va xiuxiuejar:
—És obvi que aquí hi ha gent que no entén res!
I va córrer al seu dormitori per fer una

trucada

urgent.
—Hola? Mare? —va grunyir al telèfon.
—Vainilla... estimadaaa! —La veu de Vissia De
Vissen ressonava en la llunyania, entre milers
d’interferències.
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R EUNIÓ

DE REDACCIÓ

—Necessito una CÀME-

RA FOTOGRÀFICA

nova!

—es va queixar Vainilla.
Vissia ni es va immutar:
—I amb l’equip de vint-i-dos
objectius que et vaig regalar per
al teu

BOJWFSTBSJ, no en tens

prou?
—Necessito una cosa més professional!
—es va entossudir Vainilla.
Al cap d’un quart d’hora, un

HELICÒPTER

de la família De Vissen aterrava a l’Illa de les Balenes i descarregava un
per a Vainilla.

SDTXHW urgent
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