Pintem forats: Apunts de català per a les escoles bressol
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Quina calorada!

Arriba l’estiu. Mirant el termòmetre ja fa setmanes que estem vivint una canícula estival
que ens ha deixat mig estabornits, tot i que, de fet, fins a la revetlla de Sant Joan no som
de ple a l’estiu. Com que la nostra canalla és petita deixarem el tema dels petards i la
remullada/sucada nocturna per a més endavant i sota aquest sol de justícia anirem de
pet a l’aigua! Perquè.... quin és el millor remei contra la calor?, doncs una bona ruixada
amb la mànega, o una guerra d’aigua amb galledes o globus sota el tendal del pati de
l’escola.
I si anem a la platja o a la piscina, què ens emportem?
Galledes i cubells, pala i rasclet, motllos per a fer pastetes, braçals (manguito, en
castellà), taules o planxes de suro, matalassos o xurros, que són aquesta mena de
flotadors d’escuma llargs i circulars que es posen entre les cames i ens permeten cavalcar
dins l’aigua... i per als grans, gandules (res de *tumbones!), ombrel·la o para-sol i un bon
llibre (que probablement no tindrem l’oportunitat d’obrir!).
Si som a la piscina triarem un carrer per a infants o un que s’hi faci peu. Els carrers estan
delimitats per surades, que són les tires de peces circulars que travessen la piscina de dalt
a baix flotant damunt l’aigua. Dins l’aigua fem braçades o remades i en sortir eixuguem els
nens amb la tovallola, alhora que el sol i el vent els assequen. També podem capbussarnos, lliscar, picar de peus, fer el mort i ressuscitar fent grans esquitxos. No vulguem
córrer! Primerament ens tirarem de bomba o de pal i només si ens sentim segurs
començarem a tirar-nos de cap.
Per acabar, us recordem que la calor no *apreta, sinó que hem de dir que fa una calorassa,
una calor que estavella/bada les pedres, que això és un forn, que s’hi couen ous i, que
sortosament, aviat farem vacances.
Bon estiu!

