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Com està el pare?
Sempre que em fan aquesta
pregunta, responc: com està
la mare? Ell segueix el curs
inevitable de l’Alzheimer, però
ella és la seva cuidadora
principal, com passa en molts
cassos amb les dones, i és
qui ha d’estar bé.
Precisament la cura dels
cuidadors és un dels temes
que treballeu a la fundació.
Un altre, és la prevenció.
Sí. Tirem endavant el programa
Alfa amb una selecció de
2.700 voluntaris (la més
extensa del món) a qui es
faran proves al llarg de la vida
per donar paràmetres i saber
què és el que provoca la
malaltia. Per ara no se sap res.
Per això calen diners i aquí
anem a parar a l’exposició.
Fins a l’11 d’abril a la Galeria
Dolors Junyent es poden
trobar quadres d’Evru,
Mariscal, Antoni Clavé... i, a
través de la web de la
fundació, també es venen
peces.
Sí a Art a Consciència es
posen a l’abast obres de
grans artistes que van des
dels 50 euros dels gravats.
M’agradaria molt seguir fent
coses dins d’aquest àmbit, no
només pels diners sinó
perquè l’art ajuda molt als
malalts.
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Sentit al
carrer
Dos pares es troben
i un li diu a l’altre:
–Quan tens Ɓlls ja no
tens amics propis,
són els pares dels
amics del teu Ɓll.
A les Glòries, dos
amics parlen mentre
miren el paisatge:
–Se han cubierto de
gloria los arquitectos. Mira que ediƁcio
más bonito...
–¡Menuda mierda!
Dues dependentes
en una botiga
‘pija’ de passeig de
Gràcia:
–Ayer me fui de ‘tupper hour’.
–¿Será de ‘after
hour’, no?
–Pues eso.
En una terrassa,
una dona demana al
cambrer:
–Quiero un cortado
desnatado.
Un pare aconsella a
la seva Ɓlla, que fa
cara de pòquer:
–No le has de tener
miedo a las cosas,
hija, sino respeto.
Envieu-nos frases a través del
Facebook de Time Out Barcelona,
o via Twitter amb el ‘hashtag’
#sentitalcarrer
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