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Ara parlo jo por Bernat Soler i Pla fue vendido por £11.14 cada copia. El libro publicado por Ara
Llibres.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga
gratuita. El registro fue libre.
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Fecha de lanzamiento: March 1, 2007
Autor: Bernat Soler i Pla
Editor: Ara Llibres
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer Ara parlo jo en línea. Puedes leer Ara
parlo jo en línea usando el botón a continuación.
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Nirvana
-Hola, ara sóc un crustaci, visc a l’època de la Prehistòria. A continuació us explicaré el procés pel
qual he arribat fins aquí. Abans de ser reencarnat, jo ...

El curiós incident…
B) Ara traslladem-nos a l’altra banda. Conviure amb una persona “diferent”: com altera, transforma,
la nostra actitud i la nostra percepció de les coses?

ADRIANO CELENTANO – ESCODI RADO E PARLO ANCORA
MENO ...
ADRIANO CELENTANO – ESCODI RADO E PARLO ANCORA MENO. septiembre 28, 2007 at
2:19 am (Adriano Celentano) Otro aporte de Paola !!

Clara Dalmau: “La majoria no sap què és el català”
(Entrevista publicada a la secció “Jo pregunto″ del Diari d’Igualada el 16/11/06) Professora de
català als Estats Units. Diuen que la cultura no té fronteres.

gironinsabarcelona
Recull de les tertúlies mensuals d'uns gironins a Barcelona a l'entorn d'un convidat d'excel·lència

Doce Poetas 6
Entradas sobre Doce Poetas 6 escritas por orlandoguillen

Taller de contes ‘Hi havia una vegada’
i el rei ho ha de saber! Vaig a dir-ho al rei!-I jo hi vaig també -va dir el gallet Cantaclar. I allà van
tots dos, saltant, saltant, saltant, Picoreta i Cantaclar ...

La cuina de sempre: Calamars amb vi i ceba
Ja no me'n queden gaires d'aquestes receptes, però aquest és un dels plats tradicionals familiars
que sempre s'ha cuinat a casa nostra. És d'aquells plats que des ...

Diaris de trinxera
S’ha acabat l’agenda del matí, el darrer pacient acaba de marxar. Truco a la consulta 308. Parlo
amb la Jeni, infermera del CAP i membre (com jo) del grup de ...

3

Ésser vilanoví no és gens fàcil – noesgensfacil@gmail.com
Ara fa unes setmanes escrivia un article elogiós sobre els vilanovins que ha estat ben rebut pels
lectors. La tesi d’aquell article titulat “Vilanova i la seva ...
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