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Romanços de Valàquia
Durant l’era comunista, el camarada Ceaucescu va tenir la brillant idea d’arrasar les casetes amb
jardí dels bucarestins i, en el seu lloc, recol•locar els ...

tradicions
elisenda pous. quatre fills (2001, 2003, 2005, 2006). viu a almati (kazakhstan). a casa parlen en
catalÀ, en rus i en anglÈs. hola, hola…? hola!

Al caliu de la cuina
Ahir Dissabte va arriba el fred hivernal, així que ve de gust un plat de cullera ben calentet. Avui he
volgut fer una crema que li torna boja a la meva filla i que ...

lletresmusica
Traduccions al català de les millors lletres de cançons (punk, hardcore, metall, rock, ska, reggae,
electrònica...)

Els meus anys 80
Diuen que vaig néixer el 17 de juny de 1981, dimecres de Patum. Per tant, jo ja voltava per aquí
mentre Espanya feia el ridícul al seu propi Mundial; quan el Puyal ...

Llegadas y salidas desde los terminales T1 y T2 del ...
SORTIDA 8 55 PER PARIS - PHILIPPE (5 dic 2017 - 08:24) CONFIRMAR. CONSULTA - jOSEP
LLEIXA (12 abr 2017 - 08:14) Pede llevar ane bodega junto a la maleta un paraguas ...

Activitats primavera
Feia molt de temps que a casa no hi entraven carxofes, fins que un dia em va agafar la
rampellada. Se’m va acudir que els nens no n’havien vist mai i que explorar ...

La llibreta
Havia passat una etapa complicada. Les relacions amb els amics s’havien deteriorat, els familiars
em miraven amb llàstima, i els coneguts amb qui xerrava al bar ...

Les Estacions Perdudes de Barcelona
ATENCIÓ DIUMENGE DIA 4 DE GENER A LES 22 h 15' per BTV s'emetrà el documental
"SUBSOL(S)" en el que, per primer cop en la història, seran emeses per televisió ...
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Doce Poetas 6
Entradas sobre Doce Poetas 6 escritas por orlandoguillen
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