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Ramon Solsona *

Una novel·la
que ve de
lluny
Temps enrere és una novel·la de cocció
lenta. He estat anys imaginant històries a
partir de vivències, records, anècdotes i
impressions que, en conjunt, dibuixen un
fris ple de clarobscurs. De mica en mica
he anat destil·lant l’experiència de la
vida pròpia i la dels altres en un projecte
narratiu que madurava en segon terme
mentre jo escrivia altres coses.
Quan jo devia tenir deu anys, un dia el
mestre ens va dir: “El Nogués deixarà
de venir perquè se’n va a Suïssa amb la
seva família”. Des d’aleshores, i mira que
han passat anys!, em va quedar al cap la
figura del català emigrant. M’ha costat
trobar-ne dels que van anar a Alemanya
als anys seixanta perquè s’han fet grans,
però estic molt content d’haver-ne conegut i d’haver construït històries amb els
seus testimonis i d’altres recollits en el
procés de documentació.
Capital del vi
Em calia algú pobre i desesperat que
necessités provar sort a l’estranger. Aquí
és on apareix el Priorat. Fins el 1990 va
ser la comarca més pobra de Catalunya

«M’ha costat trobar-ne dels que
van anar a Alemanya als anys
seixanta perquè s’han fet grans,
però estic molt content d’haverne conegut i d’haver construït
històries amb els seus testimonis
i d’altres recollits en el procés de
documentació»
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(frec a frec amb
la Terra Alta), tan
pobra que la gent
se n’anava en un
degoteig que no
tenia
aturador.
Fins que de cop
i volta es converteix en una capital
mundial del vi. El
prestigi ha frenat
el declivi amb un
canvi de paradigma que és un
bombó per a un novel·lista. L’Elvira i la seva família personifiquen
aquest tomb socioeconòmic.
Un altre company de col·legi,
aquest una mica més gran que
jo, era un noi grandassot, bon jan, tímid,
negat per fer esports però una llumenera
a classe. Era fill d’una portera viuda, de
condició humil i senzilla de tracte. Al cap
dels anys, quan vaig saber que aquell
nen modest i savi s’havia convertit en un
eminent catedràtic d’universitat, se’m va
configurar com a protagonista d’una novel·la que havia de parlar dels contrastos
del pas del temps i els canvis d’època. Ell
i la seva mare són el germen del Tomàs i
la Patro. Hi he afegit el Ricardet, invenció
pura que neix d’un altre record antiquíssim, el d’una família veïna de casa nostra,
a Gràcia, que tenia un fill amb síndrome
de Down que es deia així, Ricardet.
Figura ominosa
Don Conrado parteix d’un falangista notori que feia pujar un nen a casa seva per
fer-li passar el rosari. M’ho explicava un
bon company quan tots dos érem docents. No l’he pogut localitzar, però recordo molt bé com relatava l’enutjós deure
d’acatar dia sí dia també una ordre que
no admetia rèplica. El don Conrado de la
novel·la és una figura ominosa i crucial.
He triat una parella de llarg recorregut
perquè fossin els conductors del pas del
temps, que és un dels grans enigmes de
l’existència. El Tomàs i l’Elvira es fan grans
mentre el món i ells mateixos evolucionen i es van succeint les generacions. Per
donar-hi més èmfasi, la narració va des
de la maduresa fins a la infantesa. Per
això la novel·la es diu així: Temps enrere.
* Ramon Solsona, autor de
Temps enrere (Edicions Proa)

No me’n recordo de res
Nora Ephron
L´ALTRA EDITORIAL
18,95 €

Ephron és una de les escriptores
feministes més incisives
i hilarants de la literatura
nordamericana del segle XX, una
articulista d’energia imparable
i una guionista de cinema
multipremiada. No m’enrecordo
de res és un recull dels seus
articles més mordaços i afilats
que ofereixen una mirada
còmica sobre el passat i una
crítica àcida i personal contra les
vicissituds de la vida moderna.

Les mares

(La núvia gitana 4)
Carmen Mola
LA CAMPANA
20,90 €

La inspectora Elena Blanco
travessa el dipòsit de la Grua
Municipal Migdia II de Madrid
fins a arribar a una vella
furgoneta que expel·leix una
olor putrefacta. Dins està el
cadàver d’un home lligat a una
cadira, amb una costura deforme
que ascendeix del pubis a
l’abdomen.

FICCIÓ

Memorial

Francesca de Barcelona

Al llac

Bryan Washington

Laia Perearnau

Maria Barbal

L’ALTRA EDITORIAL
20,90 €

COLUMNA EDICIONS
21,00 €

COLUMNA EDICIONS
18,90 €

En Benson i en Mike viuen
junts a Houston, en Mike és xef,
especialitzat en cuina niponaamericana, i treballa en un
restaurant mexicà; en Benson és
negre i fa de professor. Fa anys
que són parella però es troben
en un punt d’impàs. S’entenen
molt bé al llit, en Mike cuina
delícies per a en Benson i
s’estimen, però ara en Mike ha
sabut que el seu pare, a qui fa
molts anys que no veu, s’està
morint a Osaka.

Barcelona, 1382. La Francesca
és una noia cristiana de quinze
anys que ajuda la seva àvia
Bonanada a fer de llevadora.
L’àvia li ensenya els secrets
de l’ofici i la introdueix en el
domini de les plantes remeieres,
però ella no en té prou, i malgrat
que viu en un entorn molt
humil, té la ferma determinació
de convertir-se en metgessa i
cirurgiana.

La Nora, una nena de dotze
anys, viu l’experiència deliciosa
d’anar els diumenges al llac,
un indret molt bell i tranquil
de colors canviants. Hi va amb
una colla d’adults, menys el
Quim, un nen de cinc anys. Tots
tenen els seus anhels; ella els
observa i no sempre els entén,
però, a causa d’un conflicte
entre els grans i de l’audàcia del
Quim, l’últim matí al llac la Nora
despertarà sobtadament de la
infantesa.

L’alegria de viure

Les paraules justes

Converses entre amics

Sílvia Soler

Milena Busquets

Sally Rooney

UNIVERS
19,90 €

AMSTERDAM LLIBRES
16,90 €

LA MAGRANA
19,90 €

A L’alegria de viure trobem
postals de felicitat: tres
germans trapelles cantant a
tot drap al seient del darrere
d’un Gordini blau d’excursió
amb els pares, una nena que
llegeix compulsivament llibres
d’Enid Blyton d’amagat, la noia
enjogassada que trova l’amor de
la seva vida en una discoteca de
Mallorca, la dona conscient del
privilegi de veure com surt el sol
cada dia pel mar de Badalona
caminant al costat d’una amiga.

L’obra més íntima i alhora vital
de Milena Busquets s’endinsa
en la quotidianitat d’una
escriptora.
La protagonista d’aquest dietari
és una escriptora amb una
capacitat inesgotable de renovar
la seva mirada sobre el món.
Directa, apassionada, intel·ligent
i una mica desastre, cerca les
paraules justes per capturar una
realitat complexa i canviant,
sense renunciar a l’elegància i a
l’honestedat de la concisió.

Frances és una jove de vinti-un anys, amb una mirada
enigmàtica i impertorbable.
Treballa en una agència literària
a Dublín i aspira a ser escriptora.
Ella i Bobbi, la seva millor amiga
i exnúvia, es reuneixen en bars
per fer performances de la
poesia que Frances escriu.
Una nit coneixen Melissa, una
reconeguda periodista que vol
escriure un article sobre l’obra
de Frances.

Para pensar

Gravetat zero
Woody Allen
ALIANZA EDITORIAL
17,50 €

Woody Allen torna en estat pur
amb el seu nou recull de relats.
Fidel al seu estil transgressor,
amb la ciutat de Nova York
com a escenari dels embolics
que descriu, i tracti de cavalls
que pinten, de cotxes que
pensen, de la vida sexual de les
celebritats, dels inconvenients
d’assistir a una orgia amb la
parella o bé de la injustícia de
reencarnar-se en un llamàntol,
l’humor de Woody Allen és
sempre original.

Visita a
la senyora Soler
Manuel de Pedrolo
FONOLL
20,00 €

«Es de una inmoralidad
de fondo, mucho más que
de forma, tan enorme, que
consideramos imposible su
publicación». Amb aquesta
rotunditat, la censura
franquista impedia l’any 1971
que arribés als lectors Visita
a la senyora Soler, una de
les «novel·les perdudes» de
Manuel de Pedrolo, que s’ha
mantingut inèdita fins ara.
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mera, penso jo, s’obté
relacionant-te amb
la creativitat, que no
sempre té temps per
atendre’t quan tu ho
vols. La segona és fruit
de la feina constant i de
no desanimar-se si, de
tant en tant, els temps
turbulents fan que s’endarrereixi la collita.

Anna Molina *

Viatjar en
el temps i
l’espai
Un bon dia vaig rebre un paquet a nom
meu; el vaig obrir de seguida. De l’embolcall en va sortir un estoig. Dins de
l’estoig hi havia dues tasses de la Royal
Copenhagen. Vaig buscar un sobret amb
una nota, alguna cosa que m’ajudés a
discernir qui m’havia enviat aquelles
tasses de porcellana i per què em mereixia un detall tan bonic. No vaig trobar
cap pista que em portés al remitent i
vaig pensar que potser les tasses m’havien arribat per error i que, tard o d’hora, me les reclamarien. Les vaig tornar a
posar dins de l’estoig i les vaig guardar.
Havia passat un any des que les tasses

«Si ens parem a pensar una
mica, la vida és un conjunt
d’anècdotes de certa magnitud:
algunes ens ensenyen coses,
d’altres ens fan reflexionar,
d’altres amaguen missatges que
encara no sabem desxifrar, però
que potser entendrem en el
futur»
havien arribat, i ni ningú m’havia reclamat res, i ni cap amic ni conegut m’havia
parlat de cap tassa... Vaig decidir fer-les
servir. Avui dia, quan bec te, encara em
pregunto d’on hauran sortit, les tasses...
Anècdotes com aquesta, barrejades
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amb somnis, idees, records d’infantesa,
colors, olors que et queden aparellades
amb alguna persona o vivència i que
no sabies que eren guardades en algun
calaix olfactiu fins que, quan les tornes
a olorar, et sotraguen i et fan viatjar en
el temps i l’espai... Si ens imaginem que
Anècdotes de primera magnitud és una
maleta, tot això, i més, és el que hi ha
a dins.
Jugar amb l’estructura
EDesprés d’escriure dues novel·les, em
venia de gust gestar una cosa nova i,
tan bon punt va néixer el primer relat, ja
vaig veure que tenia ganes de jugar amb
l’estructura i crear quelcom diferent que
basculés entre el conte i la novel·la. Em
va venir al cap que caminava amb una
càmera fotogràfica penjada al coll i anava enfocant els personatges que volia
convertir en protagonistes i desenfocant-los quan els volia en un segon pla.
Així vaig forjar una espècie de teranyina
literària formada per fils estructurals i
per fils connectors.
Personalment, m’agrada que els llibres
que llegeixo em captivin, i que la prosa
sigui el vehicle que et transporti sense
fer soroll i, un cop hàgim arribat al destí,
ens adonem que hem estat viatjant en
primera classe. Aquestes dues premisses no són fàcils d’aconseguir, però intento ser fidel a elles quan escric. La pri-

Rutines
Els lectors es trobaran personatges,
amb els quals potser els resultarà més o
menys fàcil identificar-s’hi, personatges
que són víctimes de les petites sotragades de l’existència i de vegades es veuen emparats per un destí tenyit d’un cert
surrealisme. Particularment m’interessa
la manera amb què els personatges es
relacionen amb el seu entorn i amb ells
mateixos. M’agrada observar les seves
rutines o l’absència d’aquestes, m’agrada estudiar-los en la seva activitat o passivitat, m’agrada contemplar-los quan
dubten si trauran a ballar la solitud o la
deixaran asseguda a la cadira... En definitiva, m’agrada escoltar totes les veus
sense jutjar-les.
L’anècdota de les tasses m’ha dut cap
a un viatge desconegut, fascinant, que
he volgut compartir amb tots vosaltres i la veritat és que... si ens parem a
pensar una mica, la vida és un conjunt
d’anècdotes de certa magnitud: algunes
ens ensenyen coses, d’altres ens fan
reflexionar, d’altres amaguen missatges
que encara no sabem desxifrar, però que
potser entendrem en el futur...
Sigui com sigui m’agradaria encendre
una petita espurna en els lectors que
no s’apagui quan hagin acabat el llibre
i que els faci recordar que, gairebé sempre, som nosaltres qui decidim la magnitud de les nostres anècdotes.
* Anna Molina, autora de
Anècdotes de primera magnitud
(La Magrana)

FICCIÓ

Esperant el diluvi
Dolores Redondo
COLUMNA EDICIONS
22,90 €

Entre els anys 1968 i 1969,
l’assassí a qui la premsa
batejaria com a John Bíblia, va
matar tres dones a Glasgow.
Mai no se’l va identificar i el cas
encara continua obert avui dia.
En aquesta novel·la, a principis
dels anys vuitanta l’investigador
de policia escocès Noah Scott
Sherrington aconsegueix
arribar fins a John Bíblia, però
un problema de cor a l’últim
moment li impedeix detenir-lo.

Temps enrere
Ramon Solsona
PROA EDICIONS
20,90 €

L’Elvira i el Tomàs passen pel
túnel del temps cap enrere. Van
del telèfon mòbil als primers
televisors en blanc i negre, de la
plenitud professional als orígens
humils. Travessen l’amor i el
desamor, la salut i la malaltia,
afronten cruïlles que canvien
el curs de les seves vides,
descobreixen el sexe, cada
vegada són més joves, fins que
tenen tot el futur per escriure. El
temps passa per tothom.

NO FICCIÓ

Com fer que et passin
coses bones

Els que manen

La Vall de la Llum

Pep Martí | Miquel Macià

Toni Cruanyes

SALDONAR
22,50 €

DESTINO
21,50 €

Els que manen presenta, amb un
mètode gairebé enciclopèdic,
els orígens i la trajectòria
de cinquanta grans fortunes
catalanes, des dels seus orígens
fins avui mateix. Noms com
Sol Daurella (Coca-Cola), Javier
Godó (La Vanguardia), Jaume
Roures i Tatxo Benet (Mediapro)
o Isidre Fainé (La Caixa) i clans
familiars antics i moderns com
els Vidal-Quadras, els Gallardo o
els Grífols són analitzats.

«Aquest llibre recorda la vida
del meu avi, que és la història
d’un temps, d’un país. És un
homenatge a una generació
sencera d’homes i dones que
van sobreviure a una guerra
quan eren nens i que ara han
hagut de fer front a la pandèmia
des de la residència geriàtrica.
La compilació d’una vida que
abraça gairebé la totalitat
del segle xx m’ha portat per
viaranys insòlits.»

Mirian Rojas Estapé
COLUMNA EDICIONS
19,90 €

¿Saps que les teves emocions
i els teus pensaments tenen
un impacte directe en el teu
organisme, en la teva percepció
de la realitat i fins i tot en els teus
propis gens? ¿Ets conscient que
la manera que tens de gestionar
els conflictes et pot predisposar
a tenir ansietat o depressió, les
malalties més freqüents del segle
XXI? Per a la doctora Marian Rojas
Estapé la felicitat consisteix a
viure instal·lat de manera sana en
el present.

El cervell de
l’adolescent

Contes i llegendes
dels arbres

David Bueno

Louis Espinassous

ROSA DELS VENTS
19,90 €

COSSETANIA
13,80 €

Un discurs únic que ens ajuda a
entendre com es i com madura
el cervell dels adolescents, quin
sentit vital te aquest període tan
crucial i rellevant per a la nostra
especie i quines coses podem
posar en pràctica perque sigui
fructífer i perque serveixi de
trampolí per assolir una etapa
adulta sana, digna i dignificant.
Una aproximació divulgativa
que se sustenta en els
coneixements científics actuals.

Trenta-tres histories d’orígens
molt diversos: Europa, Siberia,
Àfrica, Orient Mitjà, Àsia, el Pacífic
i Sud-america. Recollits i escrits
pel reconegut narrador Louis
Espinassous, es basen en una
llarga investigació etnologica,
pero tambe en la tradició oral
contemporània, que segueix viva,
així com en la veu dels savis, per
oferirnos una àmplia selecció de
contes ancestrals escrits per una
ploma elegant.

L LIBRERÍAS INDEPENDIENTES

|

5

NO FICCIÓ

Hola, ansietat!
Nuria Gabernet i Díaz
COSSETANIA
18,90 €

L’ansietat et parla a tu i de
tu. De les teves pors, de les
teves experiencies, dels
aprenentatges que has fet al
llarg de la vida. Et proporciona
una informació molt valuosa
i busca protegir-te. Per que,
doncs, ens espanta? Per que
volem que desaparegui i deixar
de sentir-la? Segurament
perque ningú no ens ha explicat
que l’ansietat no es una
enemiga que hem de vencer o
controlar, sinó una aliada que
busca treballar amb nosaltres.

Crims: tot el que
llegireu és real

Menors i migrants

Cuina o barbàrie!

Marina Sonadellas

Maria Nicolau

Carles Porta

ANGLE EDITORIAL
13,50 €

ARA LLIBRES
24,90 €

L’hermetisme de l’administració
i el silenci (o la censura) dels
professionals que hi treballen
fan que el funcionament dels
centres de menors resti en
l’opacitat i en l’estigma. L’autora
d’aquestacrònica periodística
dona el testimoni privilegiat de
qui conviu amb menors migrants
i explica el seu dia a dia: el
xoc cultural, l’adaptació, les
esperances, la descoberta d’un
món nou, els atacs rebuts, el
context social…

Entusiasta, inconformista i
hilarant, maria nicolau ens
obre les portes a una cuina
rica, sostenible, apassionada
i, sobretot, coherent. Una
cuina explicada a través de la
història i la ciència, la natura
i la tecnologia, els episodis
collectius i la vivència íntima.
Per què l’olla és l’invent
primordial de la civilització? què
ho fa, que els pastissos s’inflin
al forn?

LA CAMPANA
17,90 €

Tot el que llegireu és real conté
set històries fosques narrades
des de dins, fins al punt que el
lector té la sensació que coneix
personalment el criminal i li sent
la veu. De Sant Pere Pescador
a Bangkok, de la vídua negra
al camioner assassí, els relats
inquietants reunits en aquest
llibre permeten descobrir els
rostres veritables dels seus
protagonistes al marge de la
crònica negra.

Guia dels plantes
medicinals dels països
catalans
M. Manonelles | N. Duran |
R. Pascual
COSSETANIA
19,90 €

En aquest llibre hi trobarem
descrites i localitzades 64
plantes medicinals autóctones,
que s’han escollit per ser molt
corrents a casa nostra i per
estar acceptades com a plantes
medicinals utilitzables, segons
l’OMS i l’ESCOP, entre d’altres.
Cadascuna de les plantes
inclou els apartats referents als
principis actius.
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El llibre del Paraulògic

Breu història del món

Jordi Palou i Pau Vidal

Ernst H. Gombrich

ARA LLIBRES
15,90 €

EMPURIES
21,00 €

El Paraulògic és la revolució
més engrescadora en llengua
catalana dels últims temps.
Milers de persones hi juguen i
aprenen paraules noves cada
dia amb l’ordinador, la tauleta
o el mòbil. Un èxit que no para
de créixer i que ara els seus
creadors han adaptat en un
llibre per posar a prova, en
un format diferent, la nostra
passió lingüística amb acudits,
enigmes, endevinalles i un
humor desbordant d’imaginació
i enginy.

Amb noves il·lustracions,
i explicada com si fos una
novel·la, Gombrich fa un repás
rigorós i accessible de la história
des dels inicis de la humanitat
fins al segle XX, sense oblidar
cap de les grans civilitzacions
que han marcat el nostre món,
de Mesopotámia a l’Imperi
xinés i del Renaixement a la
bomba atómica. Escrita amb un
estil directe i transparent, Breu
história del món no es limita a
explicar fets histórics.

+3

anys

+3

+0

anys

anys

El meu primer Elmer de
Bona nit

Emma Yarlett

David McKee
BEASCOA
10,95 €

A la selva no hi ha cap elefant com
l’Elmer: els seus colors vius el
diferencien de tota la resta.
Quan arriba la nit, t’explica una
historia per fer mes agradable l’hora
d’entregar-se a la son. Amb les seves
pàgines dures per a dits petits i la
seva forma cridanera, aquest es el
complement perfecte per ensenyar als
nadons com es el món de l’Elmer.

+5

BRUIXOLA
16,50 €

El monstre menjalibres!
Un àlbum ple de solapes i sorpreses
per divertir-se i tenir somnis feliços
amb el Nyac-nyac, el monstre
menjallibres més entremaliat.

(llibre + figura)
Míriam Tirado | Joan Turu
EL CEP I LA NANSA
19,00 €

Conte escrit per Míriam Tirado i
il·lustrat per Joan Turu sobre la
respiració conscient al servei del
treball amb les emocions. Ajuda a
gestionar les rebequeries. Inclou doble
pàgina amb consells de l’autora.
L’Alba no ho sabia, però a dins hi té un
volcà, més o menys entre el melic i
les costelles.

+7

anys

+5

anys

Tinc un volcà

Bonna nit, Nyac-Nyac

anys

Sensibles. Un conte per
abraçar el que sentim

Invisible

Gos Pudent. Per molts anys!

Col·lecció Contes per a contar

Colas Gutman

Míriam Tirado | Marta Moreno

Eloy Moreno

B DE BLOCK
24,95 €

NUBE DE TINTA
15,95 €

BLACKIE BOOKS
12,90 €

Des de ben petita, la Martina sovint se
sent incomoda. De vegades es per la
llum, que l’encega, o per un soroll, que
l’espanta. D’altres, es per les costures
de la roba, que se li claven i li sembla
que te punxes a la pell.
Tot i que de vegades es complicat ser
tan sensible, la Martina descobrirà que,
en realitat, te un superpoder.

¿Qui no ha volgut ser invisible
alguna vegada?
¿Qui no ha volgut deixar-ho
de ser alguna vegada?
El nou àlbum d’Eloy Moreno combina
el millor de dos mons: el format de la
col·lecció Contes per a Contar entre
Dos i la historia que ha encisat a
centenars de milers de lectors.

En Gos Pudent no té gaire clar quan fa
els anys, però això no és cap excusa
per no celebrar-ho. Ha muntat una
festa al seu cubell de la brossa! I hi
ha convidat tots els seus amics. Però
tot i que està contentíssim de poder
celebrar el seu aniversari, quan arriba
el moment de bufar les espelmes...
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El rescat d´en Samuel

Markus Pocus 1

Receptes al rescat

Ismael Lopez

Màgia a domicili

Marina Montenegro | Ara Parellada

DUOMO
14,90 €

Pedro Mañas | David Sierra Listón,
David

LA GALERA
20,00 €

Aquesta és la commovedora història
d’en Samuel, un dels habitants més
estimats de la Fundación Santuario
Gaia, que ens parla del respecte i de
l’amor als animals. El dia que va néixer
en Samuel milers d’aus de diverses
espècies, mides i colors van començar
a volar en cercles a prop nostre, tot
cantant. Les vaques de la granja també
van començar a bramar.

ESTRELLA POLAR
9,95 €

A la moderna ciutat de Suncity no
queda lloc per a la màgia. O això és
el que es pensa el Marcus Pocus, un
entremaliat aprenent de bruixot del
Club de la Lluna Plena. Però només fins
que entra per casualitat en una botiga
misteriosa amagada al fons
d’un carreró.

Un llibre de receptes on els infants
poden aprendre a cuinar, alhora que
prenen consciencia de la petjada
ecologica que produm a la cuina. A
traves de pàgines molt pedagogiques
i visuals, es proporcionen recursos
com els productes de temporada i
de proximitat, amb una introducció a
l’ecologisme molt visual i pedagogica.
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Els pòstits del senyor Nohisoc
Tina Vallès
LA GALERA
7,95 €

Hi ha un camió de mudances aparcat
davant de l’edifici on viu la Clàudia.
Te un veí nou! Quina cara fa? A que es
dedica? Per que viu sol? L’enigmàtic
veí ha arribat amb un carregament
de caixes de llibres i la Clàudia s’ha
entossudit a descobrir qui es. Pero no
li serà fàcil. El veí sembla que no sigui
mai a casa.
8
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Ideafix i els irreductibles 1
A baix els romans!
Uderzo | Goscinny
SALVAT
8,99 €

Aquesta nova col·lecció de comics
basats en la primera serie d’animació
derivada de l’univers Asterix promet
satisfer a tots els fans. En ella
descobrirem la historia de l’Ideafix i la
seva banda d’irreductibles abans que
el nostre gosset conegui als famosos
herois gals.

El noi de l’última fila
Onjali O Rauf
LA GALERA
9,95 €

L’Ahmet ha arribat nou a l’escola i no
es pot comunicar amb ningú. Despres
de regalar-li molts caramels, ara ja som
amics. M’ha dit que ve de Síria i que els
seus pares han quedat enrere. Aquests
dies les notícies diuen que aixecaran
les fronteres de Londres, pero llavors...
com s’ho faran per tornar? Ja ho tinc!
Hem de fer alguna cosa.

