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com l’amic i mentor Albert Manent
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Estem davant d’un llibre que
aplega retrats humans de persones

Portada del llibre Homenots del sud. Tercera sèrie, de
Xavier Garcia, editat per Arola.

del sentiment de catalanitat que es viu
al sud del nostre país.
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