BASTONERS INTERNACIONALS
Hi havia una vegada un nen que somiava fer viatges per tot el món per
ensenyar les cultures d’ aquell poble a tothom.
Passat uns anys…
Quan es va fer gran va estudiar la carrera de pilot d'avió per anar-se'n a altres
països ha explicar les cultures d’allà del seu poble.
El 27 de juliol del 2011 va partir amb el seu avió a Anglaterra, va tardar dos
dies per arribar però va arribar sa i amb bona salut.
Es va quedar a viure allà durant unes setmanes per ensenyar el ball de
bastons.
Al principi els nens no el sabien fer però després de molta pràctica i esforç van
agafar el truc, ja no els hi costava res i el pilot se'n va anar a un altre país, el
seu treball havia acabat.
Al 20 d'agost ja estava a París.
A París va anar a una plaça que hi havien molts nens. Allà els hi va ensenyar a
fer crema catalana, quan feien la crema catalana no els hi va costar quasi res
perquè seguint els passos i una mica d'ajuda estava boníssima.
Després van anar a la plaça on s'havien conegut. Allà els volia a ensenyar el
ball de bastons fent un videoclip que petés les xarxes. Abans de fer-lo van
practicar dos dies.
Al poc temps van decidir que ja era hora de fer el videoclip però sense parlar
perquè la gent que no entén francès no podria entendre-ho, per lo tant, ho van
fer sense parlar.
El ball es començaria fent una rotllana, després fent els passos de ball i
després de 2 minuts acabarem saludant a la càmera. I aquest seria el pla, no
seria tan fàcil perquè un estava molt nerviós i ho podria espatllar.
Abans de començar van practicar i després amb molts ànims i una miqueta de
nervis van començar. Tal com ho havien plantejat van començar a fer una
rotllana, després dels esforços, per últim van acabar la dansa i saludant el seu
públic. El públic els va aplaudir durant 30 segons i després se'n va anar, van
quedar molt bé!!

Després d’això va pensar que podrien anar al seu poble a fer una rua amb els
d'Anglaterra i els de França. Com s’havien donat el número, els va anar a
buscar, com ells no sabien que era una rua li van fer moltes preguntes, i el pilot
els va contestar que jo ho veurien.
Quan van arribar van explicar a les altres persones que ballaven en altres rues
que si poden participar a la seva rua.
Al dia següent…
Els habitants es van reunir en el centre del poble. Allà el centre del poble van
gaudir la rua i els que la feien s’ho van passar fantàstic.

