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L’HOME QUE ES VA ATURAR DAVANT DE CASA
Títol: L’home que es va aturar davant de casa Autor: Joaquim Carbó Editorial i any d’edició: La
Galera, maig del 2006 Resum: En Leo és un noi de 13 anys que ...

Per què el cel és blau
Tampoc no devia resultar fàcil lluitar contra les seves pròpies creences catòliques profundament
arrelades al seu interior, ja que a més de matemàtic, astrònom ...

Taus
Darrere d’aquest ordinador els va enviar molts petons i salutacions. Tots es preguntessin si aquest
relat és real o ficció, doncs els asseguro que és ...

Empreses que es dediquen a l’estafa comercial i al frau ...
Hola disculpeu el meu catalá no es molt bó . hola aprofito per donar les gràcies per aquest blogg ja
que és molt bo que cada vegada se sàpiga la forma en què ...

Poma
Història. Els avantpassats silvestres de Malus domestica són Malus sieversii, que es troba en estat
salvatge a les muntanyes de l'Àsia Central, al sud del ...

Escultura gòtica
L'escultura gòtica representa la segona de les principals escoles internacionals d'escultura
europea que es va desenvolupar a l'edat mitjana, aproximadament des de ...

Tot és una mentida
La meva mare, que es diu Isabel, té molts records de la seva infància. Quan en parla no en falten
mai les referèrencies a la duresa dels treballs a la masia, al ...

Refranyer català
Si no trobes el refrany que cerques amb el cercador o amb l'índex de paraules clau, és possible
que el puguis trobar en aquest índex alfabètic:

Horitzons llunyans
El
capvespre
següent
(7/Nov)
de
nou
es
va
presentar,
també
tènue
https://twitter.com/finestresdaire/status/927974802526269442. Algo més bona va ser la que va ...
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mar B. Oliveras
Ahir vaig tenir la potra de dinar amb una colla heterogènia i molt interessant, no només pel
combinat humà sinó també pel que suposava per mi poder escoltar ...
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