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a ) Els dos primers mesos, en Jordi Balaguer va vendre més de ... exemplars del seu llibre http://www.youtube.com/watch?v=PeIVFXk6hMc

b ) En Ferran Torrent té dues ànimes: és molt reflexiu i al mateix temps és molt ...? http://www.youtube.com/watch?v=LxRNxMai0X8

c ) A quina vall s'havia comprat una pallissa el germà de Jaume Cabré? http://www.youtube.com/watch?v=XN28120Ti0Q 

d ) Najat El Hachmi: «Si una cosa no la tens sobre paper, no té cap mena de ... » http://www.youtube.com/watch?v=9OWdMyARbDw

e ) Quin personatge de «Per un sac d'ossos» va obligar en Lluís Anton Baulenas a abandonar l'estructura lineal? http://www.youtube.com/watch?v=-WbByY_xpWM

f ) A quin barri estava situada la llibreria a on Tísner va demanar a Màrius Serra que fos el seu hereu? http://www.youtube.com/watch?v=mhWOD2-hDy8 

g ) Segons en Josep Pedrals, si vols llegir poesia: «Tens tot el ... » http://www.youtube.com/watch?v=tpOVoyhGXV8 

h ) L'Albert casals va conèixer un nen de nou anys que conduïa un ... http://www.youtube.com/watch?v=eqcVHoUeSaY

i ) En paraules de Josep Maria Espinàs, de què et vas desfent a mesura que et fas vell? http://www.youtube.com/watch?v=Ak4bk1J0E9s

j ) Quin tipus de depressió va viure Vicenç Pagès quan va acabar d'escriure «Els jugadors de Whist»? http://www.youtube.com/watch?v=-ADLqgo9Ltc

k ) L'Emili Teixidor explica que anar a la llibreria pot ser com les dones que van al mercat a comprar dues ... http://www.youtube.com/watch?v=5PBB82uVNb0 

l ) Care Santos: «Em coneixen molt millor que la meva veïna del tercer ... em veu cada dia a l'ascensor» http://www.youtube.com/watch?v=-oBoSJgod_Y 

SETMANA 1

Escriptors per un tub (al YouTube). Els escriptors són per genètica un nostàlgics, sospiren per escriure a mà i els hi cau una llàgrima davant d'una màquina d'escriure, però saben com treure partit
de les noves tecnologies per acostar-se als seus lectors. A continuació us plantegem 12 preguntes (o frases que s'han de completar): trobareu la resposta en els vídeos de YouTube que us indiquem
en cada cas. Escriviu la resposta correcta en els quadres ombrejats (sense accents, una lletra per quadre): les lletres que us serviran per resoldre el gran enigma són les que us quedaran a les cel·les
ombrejades en taronja fosc.


