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Tot va començar en un CLARÍSSIM matí
de tardor. El meu vell amic Enciclopèdic de
Ratis, rector de la Universitat de Ratford,
m’havia convidat al seminari de
documental.*
Vaig acceptar de bon grat: m’encanta compartir les meves experiències amb els joves! I per
fi podria passar una mica de temps amb les
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Tea Sisters!

Durant l’última lliçó, vaig donar als meus
alumnes uns deures molt especials : la
realització d’un autèntic servei fotogràfic!
Tots es van posar de seguida a fer grans projectes per al seu primer reportatge :

* La fotografia documental és la que explica la realitat
quotidiana a través d’imatges, per als alumnes del curs
de periodisme.

PROJECTE
EMOCIONANT
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UN PROJECTE

EMOCIONANT

—Jo fotografiaré els models presentats al
Festival de la Ciència d’enguany!
—va exclamar Shen.
—Doncs jo seguiré les proves del campionat
d’atletisme! —va dir Craig.
—Nosaltres farem el seguiment dels pescadors
de l’Illa de les Balenes! —van afegir a cor Elly
i Tanja, mentre Vainilla de Vissen somiava immortalitzar des de les bambolines les
d’alta costura...
Només les Tea Sisters no havien proposat res.
Que estrany ...
Vaig adonar-me que les jovenetes estaven enraonant ANIMADAMENT .
—És un projecte molt ambiciós —deia Paulina—. No estic segura que ens donin el permís...
—El permís per fer què? —vaig preguntar, encuriosida.
Nicky, amb els ulls brillants, va respondre:

des-

filades
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UN PROJECTE

EMOCIONANT

—Per anar a l’Àfrica a realitzar el meu somni:
un SAFARI FOTOGRÀFIC!
Vaig fer un gran somriure: com sempre, les
meves amigues em sorprenien amb les seves
boniques IDEES!
—Em sembla un projecte esplèndid! —vaig
comentar—. I gairebé m’agradaria suggerirvos una destinació: el Masai Mara, a
Kènia.
—La reserva natural per als lleons? —va dir
Violet.
—Exacte! El meu estimat amic, el professor
Chandler, dirigeix allí un projecte de recerca.
Estic segura que us ajudarà amb molt de gust!
—Visca, germanes, cap a l’Àfrica hi falta gent!
—va fer Pam, alçant-se amb un bot.
—Haurem de demanar l’autorització del rector... —va dir Violet.
—Preparar un itinerari ... —va afegir
Nicky.
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UN PROJECTE

EMOCIONANT

—I fer l’equipatge! —va concloure Colette.
Vaig mirar-me les amigues amb orgull: estava
convençuda que farien una feina meravellosa!
I encara no sabia quina extraordinària
AVENTURA les esperava...
S
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CA
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MANES!
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