




















Ja hem arribat, anam a començar

Vatuadell què és de prest!!!!

Ara que hem gravat un disc hem pujat de nivell

Visca el ¡¡¡Siau qui Sou!!!

Visca en Mourinho!

Visca el Barça! 5 - 0

Siau qui sou Mallorquins!!

Hola, Mateu!!

Ningú està a n'es nivell de na Marta

Vos heu fixat que la gravació és dins l'any 2011 i  i no dins el 2010 com diu el paper?

Aquesta gravació cansa molt!!

Menos mal que tenim temps de descansar entre cada interludi

Ho podré contar als meus néts! (si en tenc...)

Ja falta menys per anar a dinar!!

A la fi. Un descans pels clarinets!!!

La Banda de Manacor és la millor de totes les del món

Ja ha acabat el 1r dia. Estic feta pols

Falta una piscina!!

i un llit per fer sesta

Quines cadires més incòmodes

A mi m'han tocat de les còmodes

*****************************************************************************************

Au si anam a dinar. JA ESTIC MORT!!!

Acab de fer un duo amb na Catalina mi Problema :)

Després de tant de temps arriba el moment tan esperat: EL DINAR!

Es dinar no ha estat massa bo!

Buuff! Quin xubec!

Quina son! Encara mos esperen moltes hores de feina!

No hi ha flautes! =)

Es menjar mos surt per sa boca

Després de dinar començam amb s'interludi IX. Na Catalina i na Ma. Antònia no toquen!

Ses trompetes quasi no tocam!

Una experiència genial!!

Ara a Berenar!

Me diven Miquel. No Toni!!!!!

Mariona, Bàrbara i Noemí Tias Buenas

Stic fet Pols!!!

Inolvidable!!! (Marc)

PERCUSIÓ!!!

TONI!! (Ouch!)



Are you kidding me?

Zooclinic was here!

*****************************************************************************************

Ja hi tornam a esser. 08:20

Avui ha estat tant prest com ahir. O més!!!

Quina son

Ja hem començat es darrer dia!

Es darrer dia!
A la fi!!!!

Amb aquest sol, hauríem de ser a sa platja!!

En Mateu és una arma letal. Quina por!!

És molt prest.

Ningú està a n'es nivell de na Marta

Hola! som súper xula i diumenge no venc..

Me diven Toni i som TONTO per què se m'han enganxat els cabells a les ulleres de sol super 
fashions

Dilluns faig s'obra de teatre. me vendreu a veure?? jajaja

A berenar s'ha dit!!

*****************************************************************************************

Na Catalina m'estima més a jo que a n'Antònia

Això ho dius tu!

A nes tipo aquest no n'hi passa ni una!!!

A berenar a la fi!!

Quina gana!!

Sin tele ni cerveza, Mateu pierde la cabeza

Pere Siquier
director de sa banda
fes-mos una rialla
i no siguis tant rater

Xu, que ja acabam

No sé què escriure.

Són les onze i cinc, ja hem berenat

No pareix ver, els clarinets tornam a descansar

Avui per dinar: PA i CALLEMOS!!!

En Pere no se sap es nom ni amb xuleta

En Miquel Alergia a la clorofila

Ja hem dinat!!

Ahir mos va passar per davant una estampida de Guardia-Civils a tope amb moto per davant

Després d'una bona dinada sempre ens pega la son!

*****************************************************************************************

Me diven
MIQUEL
no TONI



*****************************************************************************************

Au, que ja hem acabat 
i només són les vuit.

*****************************************************************************************

Joan Carles, ets un PUTO CRACK! Si no hagués estat per tu, els trompetistes encara estaríem 
amb la primera. MOLTES GRÀCIES!!!

A una casa bunyolina
hem fet una gravació.
Hi ha hagut molta emoció
haurà quedat cosa fina

Ham estat hores mogudes
hem gravat moltes cançons
mos hem estret els collons
per fer notes sobreagudes

i n'Àngels vomitava
i en Marc estava retut
no mos diven què han begut
aquesta nit passada

C'est finit! Que bien, que guay y que divertido ^_^

M'ha agradat molt tocar amb la banda de Manacor, ja que està formada per gent molt agradable i
sona molt bé. Ha estat un 

plaer tocar amb vosaltres!

Resum: CANSAMENT

Conclusió: fantastisch però ara me'n vaig a estudiar Grec 

Ja hem acabat!!!

*****************************************************************************************

A les 7 menos 20 els trompeters hem acabat. SOM UNS CRACKS!!!

Per fi un descans

Na Catalina de s'oboè ja ha acabat per avui

Ara a tocar Comiat

En Toni/Miquel se suposa que està forrat i no té ni piscina ni cesped

Qui ho ha escrit?

En Llorenç!

It's only Rock'n'Roll, but i like it!

No vull tornar a repetir s'entrada de Vou-veri-vou!!!

Na MariaBel Serra no s'atura de cridar. Com mos facin
repetir la gravació li pegarem una clotellada cada un.

Na Joana Maria Albons duu els morros bruts de patatilla :)

No toc spiegel!! :)

Na Mª Àngela se flipa molt es mòvil!!

Demà s'en va de viatge d'estudis i tot el temps s'envia missatges amb so novio que li diven 
Toni Santandreu -> Fiu, Fiu!

*****************************************************************************************

Els infants, molt llarga la cançó!!

Molt llarga no, difícil de quadrar



Ha estat el primer pic que m'he pogut escaquejar

Àngels, què tal la ressaca?

N'Antònia és una xistosa

Estic bé, gràcies!

Ah! és que estava preocupada!

Antònia () Mateu!
Boda per nadal
estam tots convidats!
Fuit, fuit! (com si xiulés)

És petit i rabassudet
viu a Petra, nascut a Felanitx
té cara de pagesot
quan arribi nadal
el vestirem de bonjesuset

Les 3 trompes esteim ben mortes!!!


