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guerra civil espanyola i les guerres europees.
Perfumada amb les olors de la postguerra,
aquesta novel·la ens relata les vicissituds d'uns
anys en què la misèria, la fam i les malalties eren
el pa de cada dia. Amb tot, hi descobrim uns
personatges que tiren endavant malgrat les
adversitats i les desigualtats socials amb
valentia. Mentre molts s'enriquien aprofitant-se
de la desesperació dels altres, l'estraperlo fou
l'única alternativa per fer surar les economies
familiars més castigades. En un ambient dominat
per la repressió franquista i el
nacionalcatolicisme, un grup de presoners
republicans foren obligats a treballar en la
construcció de la via ferroviària de la Val de
Zafán i s'incorporaren a l'activitat diària d'una
vila de la vora de l'Ebre. Aquest fet fou el punt de
partida d'una història que portà la Paula, la
protagonista, a haver d'afrontar situacions
inesperades que li marcaren el destí.
La Paraula de Déu cada dia 2010-Vicenzo Paglia
2009-12-24 "La Paraula de Déu cada dia 2010" és
el nové volum d'questa sèrie que, any rere any,
acompanya la pregària quotidiana a través de
l'escolta de la Sagrada Escriptura. D'aquesta
manera la sèrie vol ajudar a recórrer tota la
Bíblia mitjançant la lectura continuada dels
diferents llibres que es proposen de volum en
volum. De fet, tota l'Escriptura és aliment per a
la nostra vida. Òbviament, no es tracta d'una
simple lectura com la que podem fer amb els
altres llibres. A la Bíblia cal apropar-s'hi amb
l'actitud interior d'aquell que vol escoltar una
paraula que escalfa i canvia la vida. Benet XVI, a
l'obertura del Sínode dels Bisbes, afirmava: "La
Paraula de Déu és el fonament de tot. És la
veritable realitat. I per a ser realistes ens hem de

La solitud de la paraula-Francesco Ardolino 2004
La solitud de la paraula. Estudi sobre l’obra
narrativa de Jordi Sarsanedas Durant la segona
meitat del segle XX, la narrativa de Jordi
Sarsanedas ha navegat en la mar de la literatura
catalana com la desferra d'un vaixell després de
la tempesta. L’autor d’aquest assaig recull les
aproximacions que han estat fetes a la narrativa
de Sarsanedas, basteix un diàleg amb la crítica i
ens ofereix un estudi suggerent sobre la vida i
l’obra d’un dels escriptors més importants del
nostre temps, Premi d’Honor de les Lletres
Catalanes.
Del manuscrit a la paraula digital / From
Manuscript to Digital Word-Manuel Pérez
Saldanya 2018-09-06 This collection, which
transports readers from the age of manuscripts
to the digital word, is a good demonstration not
only of the current vitality of studies of Catalan
language and literature, but also of the variety of
interests and theoretical approaches and the
diversity of origin of Catalan researchers. The
studies are focused primarily on three thematic
areas: a) culture and language between the
fifteenth and eighteenth centuries; b) one
hundred years of Catalan literature: 1859-1959;
and c) multilingualism and interculturality. The
collected studies will prove to make a solid
contribution to the unstoppable progress that
Catalan philology has been making for decades.
L'estirp de la solitud-Simona Škrabec 2002
El pont de la solitud-Francesca Aliern Pons 2005
Ambientada entre les dècades dels anys quaranta
i cinquanta del segle xx, El pont de la solitud ens
trasllada a un temps marcat pels estralls de la
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basar en aquesta realitat... Només la Paraula de
Déu és fonament de tota la realitat, és estable
com el cel i més que el cel, és la realitat."
Vincenzo Paglia és bisbe de Terni-Narni-Amelia,
Conseller Espiritual de la comunitat de
Sant'Egidio, President de la Federació
Internacional Bíblica Catòlica i President de la
Comissió Ecumenisme i Diàleg de la CEI.
Bibliografía española- 2005
J.V. Foix, o, La solitud de l'escriptura-Antoni
Martí 1998 J.V. Foix o la solitud de l'escriptura
gravita sobre els llibres que formen el Diari 1918
i els escrits crítics que l'envolten per aproximarse al pensament poètic de l'autor. El concepte
d'escriptura de Foix es defineix en termes
d'autopercepció de la solitud essencial en què es
troba l'individu contemporani, una autopercepció
que es debat en el territori de la investigació en
poesia. La crisi de l'individu que revelen els
primers escrits de Foix plantejarà, també en el
territori de la poesia, l'esperança de recobrament
de la identitat esquerdada. en aquesta idea, el fet
que Foix recollís una gran part de la seva
producció en prosa poètica sota el títol Diari
1918, és a dir, dins un marc problemàticament
autobiogràfic, no pot considerar-se una anècdota.
Tota escriptura de caràcter autobiogràfic és la
refiguració d'una història: en el cas de Foix, la
història d'una escriptura.
La morfologia del lèxic de "Solitud" de Víctor
Català-Montserrat Villas i Chalamanch 1999
Estudi minuciós dels derivats i compostos que
apareixen a la gran novel·la Solitud, de Víctor
Català, que comprova la seva productivitat a
l'hora de formar mots i deixa constància de
l'aportació de creativitat lèxica de Víctor Català a
la llengua literària catalana.
Paper reciclat-Enric Balaguer 1995
La solitud dels nombres primers-Paolo Giordano
2015-07-23 En Mattia havia après que entre els
nombres primers n'hi ha alguns que són
especials. Els matemàtics els anomenen primers
bessons: són parelles de nombres primers que
estan de costat, més ben dit, quasi de costat,
perquè entre ells sempre hi ha un nombre parell
que els impedeix tocar-se realment. En Mattia
pensava que ell i l'Alice eren així, dos primers
bessons, sols i perduts, propers però no pas prou
per tocar-se realment. A ella, però, no l'hi havia
dit mai."La solitud dels nombres primers es
llegeix d'una sentada. És una de les novel·les més
originals i brillants que hem tingut mai a les
mans. Paolo Giordano va néixer a Torí el 1982, és
doncs jove de debò. I es dóna a conèixer amb un
llibre perfecte, construït amb la saviesa d'un
narrador experimentat. No hi ha res de forçat,
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res d'estudiat. És com si les paraules fluïssin de
manera natural en l'ànima d'aquest noi."
Caterina Soffici, Il Giornale
Obres completes de Joan Maragall: Elogi de la
paraula, i altres escrits-Joan Maragall 1935
L'Avenç, literari, artístic, científic- 1892
Paraules per a la vida- 2001
Paraules per viure millor- 2005
Paraules i colors-Maria Martí Baiget 2008-06-28
"La senyora Macip va ser la nostra primera
bibliotecària. Abans de la seva arribada la
biblioteca universitària era d’escassíssima
entitat; en realitat no existia. La senyora Macip,
pràcticament va començar des del punt zero;
d’aquí el seu mèrit. Crec que per reconèixer i
valorar, amb perspectiva històrica, la seva feina
professional, seria oportú situar-nos en els anys
inicials a començament dels setanta del segle XX,
ara una mica llunyans. Recordo que en les
primeres reunions de l’incipient claustre, quan es
plantejaven les prioritats de la casa, el
professorat, en una comprensible unanimitat,
coincidia en la urgència de disposar d’una
biblioteca eficaç. "
La passió per la llibertat-Internationale
Assoziation von Philosophinnen. Symposion 2004
Aquest volum aplega les contribucions al primer
congrés internacional de filòsofes de l’àmbit de la
Mediterrània que tingué lloc a Barcelona el mes
d’octubre de 2002, organitzat pel Seminari
“Filosofia i gènere” de la UB. Pensadores com
Celia Amorós, Lia Cigarini, Victòria Camps,
Françoise Collin, Geneviève Fraisse, Elizabeth
List, Luisa Muraro, o Nawal El Saadawi
reflexionaren entorn de l’especificitat del
concepte de llibertat política. A La Passió per la
llibertat es publiquen també els escrits de
Chantal Maillard, Teresa Orozco, Concha Roldán,
Rosa Rius, Silvia Stollet i de moltes altres
filòsofes d’arreu del món sobre qüestions cabdals
del nostre temps que, a poc a poc, van anar
configurant l’estructura del debat: “El cos com a
límit en l’era de la biotecnologia”, “Entorn d’una
ciutadania heterogènia” “Globalització i
feminisme”, “Sobre l’amistat i d’altres formes de
relació política”, “Tecnologies de la vida”,
“Ciència i discurs polític”, “Ciència i política”,
“Sobre la violència”, “Les noves masculinitats”, i
un llarg etcètera.
Miscellanea Barcinonensia- 1970
Obres completes-Víctor Català 1972
Antipodas- 1993
Boletín oficial del registro de la propiedad
industrial-Cuba. Ministerio de la Industria Básica
1922
Corrientes invisibles-Manuel Garcia Grau 2006
2/3

Downloaded from liceolefilandiere.it on
January 16, 2021 by guest

La palabra es un elemento fundamental en la
poesía de Manel García Grau. La vida sería para
el poeta palabra en el tiempo. La palabra cumple
varias funciones: se presenta como un antídoto
contra el enfrentamiento entre los hombres, es
instrumento de comprensión y de conocimiento,
y es también elemento liberador y de combate
para dignificar la vida. «Sólo conozco un humile
margen para, preservarme: la palabra, el
hombre, sólo eso.»
Butlletí-Associacio Catalana d'Antropologia,
Etnologia i Prehistòria, Barcelona 1924
Els Marges- 2005
Teresa de Jesús, vida i paraula-Àngel M. Briñas
1998
Catalan Review- 1998
Paraula-Gabriel Janer Manila 1984
La solitud d'Àfrica-Pau Faner 2008
Bernat Artola-Lluís Meseguer i Pallarés 1993
Dolça companyia, cara solitud.-Maria Barbal
2013-05-20 Amb una prosa precisa, obria,
despullada de qualsevol artifici narratiu; la
calidesa dels seus personatges matisa l'estil
depurat i essencial de l'autora, que sens dubte
l'ha convertir en una referència obligada de la
novel·lística catalana actual.
Serra d'or- 2008
Moments de silenci-Salvà Ribas, Francesc
2007-07 Les paraules d'aquest llibre són paraules
que no han pogut ser callades. Nascudes del fons
de l'ànima, han estat dibuixades amb traç
vacil·lant però ferm per algú que domina a
bastament l'art de la il·lustració. De cop i volta la
taula del dibuixant s'ha anat omplint de papers,
escrits a mà; i aquests fulls, sense demanar
permís, han reclamat el seu dret a fer-se llibre; i
l'autor encara no entén què li ha passat, o sí,
perquè sent que no són pas seus aquests escrits
sinó d'Algú que els hi ha dictat a cau d'orella.
Acostumat a un arc iris de colors, ha emprès la
recerca acompanyat només d'un llapis negre.
Amb ell expressa, amb petites oracions, tots els
sentiments que li ha inspirat la trobada amb el
diví.
El somriure de l'herba-Josep Piera 1980
Joan Maragall, paraula i pensament-Josep-Maria
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Terricabras 2011 És d’aquest Maragall, ric i
complex, que parlen els setze capítols d’aquest
volum. En ell, alguns dels millors especialistes,
nacionals i internacionals, examinen la seva obra,
la interpreten i reinterpreten, i tots ells posen de
manifest que, per a Maragall, tot comença amb la
paraula, una paraula concreta, directa, una
paraula que és alhora pensament i experiència
vital.\nSi acabo de dir que aquest procés
d’interpretació no té mai fi, ara hi he d’afegir
que, en el cas d’un clàssic, el procés és
permanentment enriquidor. Precisament sabem
que un autor és un clàssic perquè, del tracte amb
ell, en sortim sempre esperonats, satisfets i
inquiets alhora. Maragall és un clàssic.\n\n(De la
«Presentació» de Josep-Maria Terricabras)\n
Escritores en la biblioteca-Miguel Catalán 2002
Salvar-se en la paraula-Vicenç Llorca 1995
Una novel·la són paraules-Magda Mirabet 2010
Un total de vint textos que proposen, en la seva
majoria, lectures d'obres o fac etes concretes de
Mercè Rodoreda: els títols principals de l'autora,
temes i per sonatges i alguna aproximació
biogràfica personal. Aplega la desena de
conferènc ies que van constituir el cicle
organitzat conjuntament entre la Institució de l
es Lletres Catalanes i la fundació Merce
Rodoreda per commemorar el centenari de l
naixement de l'escriptora. Incorpora també altres
conferències promogudes per altres entitats
durant l'Any Rodoreda.
Grans catalans d'ara-Baltasar Porcel 1972
L'art de la guerra-Universidad de Valencia 2004
Es una reflexión a partir de la selección de una
parte de los fondos de la colección Martínez
Guerricabeitia, de obras donde está presente, de
manera directa o indirecta, el hecho de la guerra.
Esta selección la han realizado 21 profesores y
profesoras de la Universitat de València,
procedentes de disciplinas diferentes, que
aportan perspectivas y puntos de vista amplios y
diversos.
Les clares paraules-Miquel Martí i Pol 1980
El jardí llunyà-Josep Piera 2000
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