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Aullidos en Barcelona

"Me llamo Alain, y soy de Barcelona, aunque "tengo
ascendencia francesa. Nací rebelde, idealista, con
pretensiones de luchar contra la injusticia. Me
atormenta saber cómo actos del pasado pueden
condicionar la vida de una persona de tal manera que
le supongan una carga tan amarga a toda su
existencia. Y lo sé por experiencia, porque en eso se
basa mi historia."

Banegas, Daniel 

Hijos de un dios mayor: Revelación

"Entre el terror y la cobardía, los pequeños seres de
orejas puntiagudas echaron a correr en dirección
contraria. Los enanos los persiguieron al trote,
resoplando."

Barca, José Luis

Autores i autors locals

https://aladi.diba.cat/record=b1980461~S136*cat
https://aladi.diba.cat/record=b1971417~S136*cat


Nunca serás inocente
"Oirás que maté a mi mujer porque fui un pistolero
despiadado, porque soy un traidor deleznable. No hay
palabra cierta en esa afirmación. En una ciudad regida
por las balas y por ensoñaciones perversas
disparadas por plutócratas, arribistas y correveidiles,
la verdad es un molinillo que gira según convenga a
las élites. Barcelona da vueltas sobre sus pecados
como una peonza, consciente de que acabará
derrumbándose."

Barroso, Xavi

Àngels del quitrà
"El Miquel s'havia quedat sol en mig del no-res. El
Charlie, el seu amic, li havia demanat si podia portar-lo
fins a una estació d'esquí que estaven renovant, la de
la Coma Oriola a Masella, prop de la Molina, perquè li
havien demanat un reportatge en vídeo de l'estat
actual del telesella i no sabia com anar-hi. El Miquel el
va portar en cotxe, després passarien la nit a
Puigcerdà, i l'endemà podrien anar a Llívia, amb la
qual cosa se'ls presentava un cap de setmana
divertit."

Botey, Arian
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https://aladi.diba.cat/record=b1973300~S136*cat


El método CREA de les oportunidades

"La hipótesis que plantea este libro es que las
oportunidades no aparecen, sino que se crean. O,
para ser más exactos, que mediante nuestra
intervención, siguiendo una serie de pautas, podemos
no solo favorecer la aparición de oportunidades, sino
incluso crearlas."

Brutau, Oriol

Làpida

"De tu de nit. Roca tossuda. Desig fosc. Làpida que
adoro. Digues, ¿Com vaig caure dins l'esquerda? ¿Com
vaig esdevenir un sostre d'arbres sota una marga tan
xopa? ¿Com vaig fer que els sicòmors de novembre
se'm pleguessin al damunt? ¿Com vaig escolar-me
lentament per clivelles ignorades? Digues, aire viciat
de la terra. Plaer cadavèric. Crit humit. De nit de tu."

Busquet, Núria
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El dia que el lleó es va enamorar de la gasela

"A la selva negra els perills sempre són a tocar. Els
animals es camuflen entre les fulles i dormen amb un
ull obert i les antenes posades. El Lleó, el rei de la
selva, és l'únic animal que no té por de res. Es passeja
majestuós per tots els racons. Alguns el saluden al seu
pas i li fan reverències; d'altres corren a amagar-se als
seus caus."

Canal, Eulàlia

L’hivern del Sr. Jeroni

"Em dic Boi i tinc un avi que es diu Jeroni. El primer
record que tinc d'ell és en blanc i negre. Potser
perquè fa molts anys i els colors s'han anat perdent.
Tenia tres anys. O quatre, potser. Ara aviat en faré
onze i tindré nòvia, la Noe. Bé, encara no l'hi he dit,
però només falta que m'atreveixi a demanar-l'hi i que
ella em digui que sí."

Canal, Eulàlia
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https://aladi.diba.cat/record=b2004867~S136*cat
https://aladi.diba.cat/record=b2008508~S136*cat


Blau 52
"Les balenes són éssers extraordinaris: canten i neden
juntes a través de milers de quilòmetres d'aigua
salada. Canten per viure. Canten per parlar. Canten
per viatjar. Però entre totes les balenes n'hi ha una
que viatja sola: la Blau 52."

La nena que portava un núvol al cap

"L'Oliva no és pas una nena com tu. I tant és que
siguis nen o nena, gran o petit, ni que fossis un
cocodril que ha après a llegir. Tant és. L'Oliva és l'Oliva,
com ella mateixa i prou."

Canal, Eulàlia i Frauca, Helena

Capdevila, Gemma
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La carbonada
"Aquesta mania de motejar a la gent és un tret
característic de les societats rurals. Ara fa pocs dies
que la veïna de casa la meva mare, que s'ha fet
rehabilitar l'habitatge, amb bon gust, després que
aquest estigués uns anys en desús, s'interessava per
la procedència de l'antic mot amb què era coneguda
la seva casa materna; n'hi deien Can Ferrer de
l'Estrella."

Cassart, Josep

El silenci de l'arquitecte
"L'austeritat de la pedra freda i nua, pacientment
col·locada en petits blocs, l'un a sobre de l'altre, sense
ornaments ni filigranes, el definia. En Modest Prat
s'estava, aquell lluminós matí de maig del 2004, dret,
sol i en silenci en un lateral de la petita església
romànica de S ant Salvador. La llum respirava filtrant-
se per les tres finestres estretes i allargades de l'absis
i es projectava en fines ratlles rectes damunt de
l'altar."

Castells, Joan
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Vespres
"La mà glaçada/ Toca el ventre/ De la nit/Comença el
cant/ Dels sorolls nocturns/ La dansa de les ombres/
Dibuixada en la foscor/ Valls i carenes.../ Serralades i
congostos.../ Es fan ressò del clam serè/ De l'ombrívol
oratge/ De sobte el silenci sepulcral/ Deixa la nit
suspesa.../ A un pas de l'infinit."

Què li passa a l'Elna?

"-A vegades ens passen coses que no acabem
d'entendre, Elna."

Cervera, Montse

Circuns, Francesc
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https://aladi.diba.cat/record=b1974463~S136*cat


Los hijos olvidados de Dios

"Para Ramonet la vida volvía a ser monótona y
placentera. Acabados, afortunadamente y también
por desgracia, todos sus problemas familiares, su vida
volvía a ser una balsa de aceite; su rutina, su trabajo y
ahora su novia. Seguía sin estar muy convencido, pero
consideraba que era lo mejor que podía hacer."

Parlar amb els arbres

"D'aquí y de allá,/ unint diferències y creando
afinidades / en un món divers que reflexiona sobre/ la
necesidad urgente de convivir en la esperanza. /Matí
d'hivern. Diàleg d'amistat entre un arboç y un
madroño."

Clopés, Carme

Duarte, José
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https://aladi.diba.cat/record=b1999934~S136*cat
https://aladi.diba.cat/record=b1987140~S136*cat


La Lia deixa el bolquer

"De mica en mica la Lia anava creixent. Els mesos
passaven i no parava d'aprendre coses noves."

Estapé, Anna

Cartes a Shakespeare
"La Margo és incapaç de retornar el tímid somriure a
la infermera i només fa que sí amb el cap. Camina a
poc a poc a una zona on ja hi ha gent esperant. Tots
fan una cara similar a la seva. Es deixa caure en una
de les cadires blaves i es frega la cara amb les mans.
Això sembla un malson."

Espinosa, Èlia
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https://aladi.diba.cat/record=b1987969~S136*cat


Monografies del Montseny

"Una de les característiques que defineix el massís del
Montseny de manera remarcable és el poder
d'atracció que té. Un evident efecte topofília, gran
capacitat d'encantar, d'enamorar, de suscitar interès. I
ho fa de manera clarament interdisciplinària pels
estudiosos, investigadors, paisatgistes curiosos i
erudits locals."

Històries del Montseny

"El Montseny, enlairat entre les planes del Vallès,
Osona i la Selva, es presenta com un bloc muntanyós
de perfil altiu, visible des de molts indrets de
Catalunya i conegut arreu per la seva bellesa. El nom
del massís prové del llatí Monte Signi, cosa que fa
palesa la fisonomia del seu relleu, un mosaic de
paisatges mediterranis i centreeuropeus situat en una
posició central a Catalunya."

Farrerons, Òscar 

Farrerons, Òscar 
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https://aladi.diba.cat/record=b1975751~S136*cat


Heredarás la sangre

"Seis meses antes del bombardeo al Palacio de la
Moneda, se producen en Chile las elecciones para
renovar el Parlamento. Las alternativas se dividían
entre la oposición de centro derecha, formada por los
partidos nacional y demócrata cristiano y, por el otro,
los partidos de izquierda unidos en la Unidad Popular,
favorables al presidente ejerciente Salvador Allende."

Esteban, Óscar

La ruda i el primer vol

"Hi havia una vegada un pati... Un pati amb arbres,
plantes i flors. Una de les plantes més boniques era la
ruda, una planta medicinal i aromàtica. La ruda va
néixer i créixer amb el sol i la pluja, amb el vent i el
fred, a la tardor i a la primavera."

Ferrer, Agnès
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Si no ho fas tu, ho faré jo

"Ella vol ser una nena com les altres. Però sobretot,
sobretot, ella no vol ser santa."

Fitó, Àngels

Dels poemes en trauràs les dates

"Desesperançat, / escolto el silenci / eixordador / de
l'amor absent."

Fort, Oriol

Autores i autors locals



La capitana Budell-buit i el mariner Ulls-de-falcó

"La capitana Lola és coneguda arreu dels set mars per
la seva gana llegendària. Diuen que és capaç de
cruspir-se cinc balenes per sopar! Potser és per això
que tothom la coneix com la capitana Budell-buit."

Sant Celoni i l'atletisme

"L'experiència acumulada en el món atlètic al llarg dels
anys m'ha permès també plantejar aquest treball des
d'una perspectiva oberta i globalitzada, on es recull tot
allò referit a l'esport olímpic de l'atletisme i a la seva
evolució i desenvolupament en el nostre entorn,
incloent-hi tot allò que és específic, com les
competicions i els atletes que, amb els seus resultats,
són els grans protagonistes."

Galin Calvo, Albert

Garcia , Oriol
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https://aladi.diba.cat/record=b1989167~S136*cat
https://aladi.diba.cat/record=b1992056~S136*cat


Amalgamant paraules

"Ho tens tot, però ets sens buit / i això et pesa / La
gent et supera i vols estar sol / però la soledat
t'espanta / Tanques els ulls per esborrar aquest neguit
/ però els obres i és encara pitjor i imaginació que
convida a viatjar a través dels sentiments i les
emocions."

Recull onomàstic de l'Ametlla del Vallès

"A vegades els motius naixien per un esperit foteta o
feridor, amb caràcter fins i tot escatològic. No fa pas
massa temps encara hi havia qui se'n dolia prou del
motiu amb el qual eren conegudes les persones de
casa seva, però això, avui, ja està totalment superat, i
aquest treball no és altra cosa que refer la història de
primera mà."

Garcia, Enric

Gasco, Jesús

Autores i autors locals

https://aladi.diba.cat/record=b1993887~S136*cat
https://aladi.diba.cat/record=b1984828~S136*cat


Bon dia

" El Genís i la Caterina estan de colònies i aquell matí
els ha despertat un crit diferent. És el piular dels
ocells? O el grunyir dels porquets? No sembla pas el
cant del gall… Què deu ser?"

Gelabert, Damaris

La Salvaje
"A veces los indios se acercaban a mirarles por simple
curiosidad. Eran gente rara esos blancos, -pensaban
ellos-, esa gente se desplazaba montada en unas casa
con ruedas, tiradas por unos caballos extraños de
grandes orejas (Mulos). Ellos, los apache solo podían
hacerlo arrastrando sus "parihuelas".

Gausachs, Luis
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Els últims de Cuba

"Com cada vespre, el pare va arribar a casa amb un
exemplar de La Vanguardia Española que sobrava del
banc. En una de les pàgines hi havia un anunci en què
s'informava que l'escolania faria unes audicions al
Palau de la Música perquè estava buscant nous
escolans. Es va comentar a casa i en Pepe va
convèncer els pares perquè li deixessin anar."

Dotze dies

"Vaig pensar abatuda que em quedaven dies i dies de
trescada per davant; en aquell moment no tenia l’estat
d’ànim adequat per entendre que, més aviat o més
tard, els músculs s’enduririen i els peus es farien amb
el camí i s’anirien reforçant."

Gener, Pau

Gómez-Font, Àlex

Autores i autors locals

https://aladi.diba.cat/record=b1998491~S136*cat


El drac de la Serreta

"I fa molts dies que de la Serreta se senten a venir, de
tant en tant, com uns cops rítmics. Són lents però
intensos, i sembla que no paren. De vegades queden
tapats pel vent que passa, o per un grinyol, però de
seguida hi tornen: pum... pum...pum..."

Guillamon, Eliseu

Punto de partida

"Lucas desapareció, sin dejar rastro, una mañana de
abril. Me desperté y encontré su parte de la cama
vacía, con las sábanas todavía tibias. Le busqué por
toda la casa sin suerte."

Hernández, Maria José

Autores i autors locals

https://aladi.diba.cat/record=b1996043~S136*cat
https://aladi.diba.cat/record=b1987123~S136*cat


La guardiana

"La noia caminava mig arrupida, amb les espatlles
encongides i el cap cot. Els seus ulls no podien
visualitzar cap altra cosa que no fos la panxa ovalada i
les puntes dels seus peus, els quals apareixien i
desapareixien rítmicament sota els plecs de la seva
faldilla mentre anava caminant."

Herrero, Ariadna

L'estranya terra

"Per mar i carretera / venen nous emigrants, / legions
de mans estranyes / que busquen un nou fat."

Julià, Jordi
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https://aladi.diba.cat/record=b1988728~S136*cat


El mar

" Yo, desde muy pequeña, siempre pensaba en el mar.
Deseaba que mi padre un dia me llevase. Pasaba el
tiempo, y los barcos que yo, cada primavera, hacía con
hojas de caña se me acumulaban. Los tenía
guardados. Eran un secreto."

El dia que vull oblidar

"Esperem que arribi una peça. De fet, hauria de dir
que esperem la peça. D'uns dies ençà, la nostra raó
de ser orbita al voltant d'aquest maleït cuboide. Quan
el pare em va confessar que ja gairebé tenia la
màquina llesta, a punt de funcionar, vaig tenir clar que
s'havia trastocat. Del tot. He llegit que en moments de
gran tensió la gent canvia els mecanismes de
raonament i fa coses estranyes. Però tot té un límit."

Juvany, Albert

López, Magdalena

Autores i autors locals

https://aladi.diba.cat/record=b1995143~S136*cat


Nit americana

"El pla és general. Un jardí, una casa, un sol de
primavera, de tarda, càlid, un punt vermellós. La
música de fons és francesa, segur, amb solista
femenina. No embafa, al contrari, acompanya,
lleugera, com el moviment del vent a les fulles del
desmai o els cabells de la protagonista, que pren el
sol en una gandula de jardí a tocar d'una piscina
d'aigua blau turquesa, cristal·lina. El pla s'acosta a ella.
Remarca claríssimament que és la que explicarà la
història."

Yo me confieso bruja

"En el siglo XIV se inició la creencia de la existencia de
la brujeria, conjuros, maleficios, seres mitológicos
como el diablo o los demonios, espíritus de la noche
que entraban en las casas y hacían el mal, fueron
considerados como nuevos pecados y crímenes.."

Márquez, Isabel i Madrid, Anna 

Martori, Marina

Autores i autors locals

https://aladi.diba.cat/record=b1994973~S136*cat


El desnudo del dibujante

"Cuando estuve muerto, entendí dos cosas. La
primera, que todo ese rollo de los ECM -las
experiencias cercanas a la muerte- era cierto. Que el
mundo y la vida no se acaben con una muerte clínica."

Minguillón, Gemma

Les males herbes

"La porta principal de l'edifici és una filigrana
modernista de ferro forjat. Quan entrem, ens acull
una fresca inesperada: les construccions antigues
saben preservar la temperatura adequada, com si
visquessin alienes al tragí del món i als seus
radicalismes climàtics."

Masó, Jordi
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https://aladi.diba.cat/record=b1901124~S136*cat


Ser nadie

"Cuando digo perdonar a nuestros padres, los
hayamos conocido o no, es soltar. Soltar y seguir
nuestro camino. Perdonar es cortar cualquier lazo de
dependencia. Cuando no perdonamos seguimos con
la soga atada a aquello que consideramos no
merecedor de nuestro perdón. Nos esclaviza."

25 Anys del Rec al Roc

"La gent de Granollers sempre ha sentit a dir que la
seva ciutat, des de fa molts anys, es troba en un
encreuament excepcional. Qui no ha sentit allò de la
famosa cruïlla de camins? I la denominació de "vila
oberta".

Miralles, Marina

Molina, Núria
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https://aladi.diba.cat/record=b2004152~S136*cat


Libroterapia. Leer es vida

"Albert Camus decía que hay que juzgar a los
colectivos según las características de las mejores
personas de ese grupo. Pues bien, los creyentes, en
su mejor versión, son personas a las que admirar.
Sentir por ellos una enorme simpatía o respeto es
natural. Vale la pena estar a su lado. Acercarse y
buscar."

Nadal, Jordi

Un espai al pentagrama

"Un espai en un pentagrama és un buit que separa i
que uneix dues línies, és el lloc que poden ocupar
unes notes, el blanc que permet fer intel·ligible una
partitura, allò necessari per començar a pensar i
compondre una obra. Un espai, però, també és un
moment de pausa i de reflexió; és el temps que
necessita el lector per llegir les converses, el que
comparteixen l'entrevistadora i l'entrevistat."

Nogueras, Alba

Autores i autors locals

https://aladi.diba.cat/record=b1962360~S136*cat
https://aladi.diba.cat/record=b1996073~S136*cat


Vladivostok

"El Tomàs diu que ara ja en pot parlar, dels dos mesos
de la malaltia de la Magda, i sabem que ja no sent
gairebé res; la cara i la veu de la Magda, el cos i l'olor
de la Magda es difuminen, cada dia que passa, a una
velocitat creixent, i el Tomàs tem que aviat no en
quedarà rastre, o no en quedarà cap record vívid i
recuperable, cap record digne d'aquest nom."

Oliván, Lluís

La pregunta

"He descobert que l'avi feia meditació. Sí, sí, resulta
que la meva tieta i ell quedaven per caminar vora el
mar i després feien una estona de meditació. I ara ve
la millor part: la tieta està convençuda que l'avi ha
assolit el nirvana. 

Padilla, Arturo
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https://aladi.diba.cat/record=b1977844~S136*cat
https://aladi.diba.cat/record=b1997664~S136*cat


Descalces per casa

"Caminava resoluda, com ho ha fet tota la vida, amb la
fermesa de qui s'ha de menjar el món, els talons
repicant amb força damunt les llambordes dels
carrers. Tan bon punt havia vista que disminuïa una
mica la feina, havia dedicat les seves ajudantes al
càrrec de la perruqueria i havia corregut per anar a
donar el berenar a la mare, i ja s'hi quedaria tota la
tarda fins que l'enllitessin."

Rastre Quimera 

"Dic t'estimo./ Perquè sóc la muntanya que t'obre la
pell/ i el cim quàntic que toca Déu quan existeixes./
Quan ets cançó i marbre i lletra i tornada/ d'aquests
cabells que et dringuen en passar-hi els dits-"

Plantada, Esteve

Porquet, Anna
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https://aladi.diba.cat/record=b1989344~S136*cat


No vull fer tard

"Quan vaig entrar a l'habitació de l'hospital i el vaig
veure estirat al llit, inconscient, desfigurat per culpa
del cop, amb el braç dret enguixat i l'altre amb dues
vies connectades a diferents específics, em va costar
reconèixer l'Antoni Planes, el meu millor amic. Malgrat
la mascareta, respirava amb dificultat i l'ànima em va
caure als peus. La infermera m'havia trucat per
informar-me que l'havien atropellat aquell matí
mentre travessava un carrer."

101 anècdotes del Montseny

"La muntanya que avui és fàcilment, i, fins i tot,
excessivament, accessible, va ser fins fa relativament
poc un indret aïllat, cau de llegendes i supersticions
de tota mena, hàbitat d'endemismes de fauna i flora,
reducte de golluts i de cretins, camp de descobertes
per a excursionistes intrèpids àvids d'aventures."

Pujol, Andreu 

Redondo , Maria Assumpta
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https://aladi.diba.cat/record=b1941944~S136*cat
https://aladi.diba.cat/record=b1980709~S136*cat


Els relats de la Rosa

"Dilluns: he tornat a l'escola, estic molt contenta. He
vist i he jugat una altra vegada al meu pati, al nostre
pati. Les flors, semblava que ens esperessin. No he
gosat dir a la senyoreta Maria que l'he enyorada molt.
Dimarts: a l'hora del pati hem decidit amb les meves
amigues que demà enterrarem un tresor al jardí, cada
una en el tros que vulgui. Estem nervioses."

Ruera, Rosa

El póster del Jueves. La mejor galería de arte satírico

"En El Jueves se dedican desde 1977 a espiar el
mundo. Unos habilidosos informadores se dedican a
perseguir la actualidad fugitiva i cambiante. Mientras,
otros colaboradores se dedican a observar por el ojo
de la cerradura el comportamiento de la especie
humana. ¿A quién no le gusta que le dibujen esas
historias?"

Riera Pujal, Jordi
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La doncella guerrera

"Juana García llevaba más de un año recorriendo los
territorios de la Corona de Castilla junto a las tropas
leales a Isabel la Católica. Más de un año viviendo
prisionera dentro de aquella coraza de acero y de la
armadura de cabeza del caballero Diego Oliveros. Y se
sentía tan extraña com un huésped en una posada
desconocida."

Cabells de gebre

"Aquell dia, la Blanca començà a ser una altra
persona. Encara no ho sabia, però alguna cosa en el
més íntim de les seves entranyes havia començat a
canviar, i la transmutació no s'aturaria fins a arribar a
mudar-li la pell. Mai més seria la mateixa."

Sagrera, Teresa

Sagrera, Teresa

Autores i autors locals

https://aladi.diba.cat/record=b2002695~S136*cat
https://aladi.diba.cat/record=b1991409~S136*cat


Democràcia. Un procés històric de llibertat

"L'ésser humà està sotmès a les influències
contradictòries dels desitjos. Quins són els resultats
quan uns defensen una idea i els altres la contrària?
L'experiència ensenya que el més normal és discutir
per acabar barallant-se. Baralles que des del
començament de la història poden acabar amb la
mort d'un dels contendents. I aquesta fou la primera
espurna de les guerres."

Sala, Joan

La gran Coral de l’Aigua 

"Una cadernera demanava al vent, un dia gris de pluja,
ensenya'm com musiques amb fulles del bosc. Arbres
i plantes són cantaires, entonen les notes escrites pels
raigs de sol, també aquelles de la lluna en nits clares.
Amiga, cadernera, cantes, llegeixes músiques en els
colors de les flors, i les teves cançons escampen
perfums dels jardins."

Sala, Joan

Autores i autors locals



Operación maquillaje

"Se suelta su larga melena rubia y sonríe pensando en
las dos cosas que se va a tomar: una cerveza helada y
a Marco, su nuevo novio."

Sánchez, Beatriz

El paraguas rojo

"De unos montes altísimos, poblados de cedros a
cada lado del camino, desciende el aire frío del
bosque cerrado y abundante. Se oye, a lo lejos, la
percusión del hacha contra el tronco, unos golpes
secos y firmes que aseguran, más o menos en poco
tiempo, la caída de un árbol. 

Serra , Rosa 

Autores i autors locals

https://aladi.diba.cat/record=b2004779~S136*cat


La presència cartoixana a Catalunya (segles XII-XX)

"La cartoixa, tanmateix, va assajar amb èxit, a causa
d'una missió original i unes regles de funcionament
que gairebé no van ser alterades en segles, una forma
de vida única, molt diferent a la de la resta d'ordres
monàstics."

Galeria d'absències

"Sento la poesia/ com un despertar./ Sento les
paraules/ que una veu fonda/ em dicta dels del fons
del cor./ Sento l'amor a la llengua/ que se m'arrapa a
l'ànima/ com una eura,/ amb desesperat dolor."

Serra, Rosa y Mònica Paradís

Sola, Diego i de Manuel, Pere
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https://aladi.diba.cat/record=b1988216~S136*cat


Salmorra

"El meu cap no deixava de barrinar aquestes i altres
ximpleries tot guaitant per la finestra, observant les
ultimes clarors del capvespre, que es reflectien
amorosament sobre el mar i s'anaven esmorteint,
mentre el tren s'alentia i finalment s'aturava a l'estació
de Portbou. Ja era a tocar a França."

WB. Walter Benjamin a la (seva) frontera

"Empatia, denúncia i divulgació són les tres paraules
clau que expliquen aquest projecte. Espero també
apropar-me a les missions que WB atorgava a la
fotografia: defugint l'estètica per l'estètica, convertir la
imatge en un document contextualitzador i divulgador
de les històries dels qui han patit a fi de contribuir a
alliberar energies transformadores."

Sorolla, Joan

Sugranyes, Jordi
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La vida no m'ha fet mal

Des de fa uns mesos, la mare i jo venim a El Xiprer, a
Granollers, per passar una tarda a la setmana amb la
Mercè. Elles eren amigues de petites. La mare fa
temps que li vol fer un regal: un llibre de la seva vida! I
no ha parat de demanar-me que li escrigui fins que
m'he trobat aquí, davant d'aquest foc viu."

Ventura, Eulàlia

En Tragina i en Maties

" la biblioteca hi passen moltes coses, i jo, com a bon
tafaner, sempre estic ben atent. Així, un bon dia vaig
sentir que havien restaurat les pintures de la capella
de Can Coll. Quins records! Us ho explico?"

Sunyol, Julieta
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Infinits, infinitius

Sota un cel / esquinçat / s'adormien /les onades /que
besaven / la sorra /de la seva pell / com cada nit."

El taxidermista de la plaça Reial

"Olors. Olors de fenols, d'essència de mirbana, de
fusta, de cianur i de sang, de trementina, de vernissos
i lleixiu... La Botiga de la Plaça Reial era un amalgama
d'olors persistents i penetrants."

Viladevall , Núria i Carandell , Miquel

Vilajuana. Enric J.
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https://aladi.diba.cat/record=b1994683~S136*cat
https://aladi.diba.cat/record=b2000889~S136*cat


https://www.granollers.cat/cultura/biblioteques-granollers
http://www.diba.cat/biblioteques/
http://www.granollers.cat/

