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El Baobab (21): Looking for

the summer
7 maig 2021

Un article de Cesare Montaigne
L’estiu provoca sempre noves emocions i la sensació que tot es
renova. Entra aire fresc per les finestres obertes de casa, el
sol s’escola pels vidres del cotxe que conduïm amb més calma;
i tots els gestos tenen la seva cançó perquè cada dia té la
seva banda sonora.

Les passions s’alleugereixen a l’estiu i tot allò vell és més
passat que mai. Capvespres, mitjanits, colors i calors…
esperem impacient que arribi l’estiu malgrat vinguem plens de
ferides i tremolosos. Hi ha la voluntat de canvi.
Aquesta mena de proclama o de poesia, em surt del cor cada cop

que escolto la cançó que us recomano aquest cap de setmana.
“Looking for the summer” del grandiós Chris Rea, és tot això i
moltes altres coses.
Al missatge, que podria ser el que us acabo de dir, sumeu-li
l’ambient que només ell genera amb les seves harmonies i
aquella veu de caverna estiuenca, que et penetra i sedueix
eternament. Chris Rea és un altre món i aquesta cançó és,
sempre, d’un nou estiu que estem esperant.
626 863 848
info@altafulles.cat

Vine al nostre club!
Vols unir-te gratuïtament i gaudir de descomptes i premis?
Som-hi

Informa't abans que els altres
Si vols estar al dia de tot el que publiquem en aquesta web,
apunta’t aquí. No fem spam...
Email
Subscriure'm

Resum Política de privacitat i protecció de dades
* RESPONSABLE: És el meu deure informar-lo que les dades de
caràcter personal que em proporcioni omplint el present
formulari seran tractades per Altafullenca de Comunicació
Integral s.l. com a responsable d’aquesta web.
* FINALITAT: l’enviament
d’altafulles.cat.
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* LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
* DESTINATARIS: Com a usuari i interessat li informo que les
dades que em facilita estaran ubicats en els servidors
d’Automatic (proveïdor del servei de susbcripcions
d’altafulles.cat). Veure política de privacitat d’Automatic..
* DRETS: Té dret, entre d’altres, a accedir, rectificar,
limitar i suprimir les seves dades. Pots obtenir informació
addicional i detallada sobre Protecció de Dades i consultar la
nostra política de privacitat en la nostra pàgina d’ Avís
legal.

Segueix-nos
No et perdis tota l’actualitat d’altafulles.cat a les xarxes
socials
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Envian’s un WhatsApp amb el teu nom, cognom i correu
electrònic i passaràs a formar part del club d’Altafulles.
És un Club gratuït i que comporta tenir accés a descomptes a
certs productes, accés a algunes activitats culturals i amb la
possibilitat de prendre part a sortejos per guanyar premis.
Som-hi

