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PRESENTACIÓ
El febrer del 2016 El Periódico va publicar en portada una
notícia que em va deixar glaçada: pares i antics alumnes
d'una escola de Barcelona denunciaven que un professor
havia abusat d'ells durant anys amb total impunitat
(www.elperiodico.cat/ca/temes/abusos-maristes-15410).
A les primeres denúncies se n'hi van afegir d'altres durant les
setmanes següents, com un mar que de sobte despertava
amb ones cada vegada més altes per arrasar els espigons de
silenci que fins llavors l'havien contingut.
Em van corprendre els testimonis d'aquells nens (ara ja
adults de 40, 50, 60 anys) que s'atrevien a parlar per primera
vegada per dir que «allò» també els havia passat a ells, però
mai no havien estat capaços de verbalitzar-ho en paraules.
Com pot un nen callar durant tant temps? Per què no
demanen ajuda quan es troben en casos extrems com
aquests? Què els porta a creure que són els culpables de la
situació en lloc de reconèixer-se com a víctimes? Vaig
escriure «Els llops ja no viuen als boscos» amb la voluntat
d'intentar trobar resposta a aquestes preguntes.

Teresa Saborit (Gurb, maig 2017)
www.elsllopsjanoviuenalsboscos.cat
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EL LLIBRE

Guia de lectura – Els llops ja no viuen als boscos - 4

SINOPSI
La maldat que simbolitzava el llop en les versions originals
dels contes clàssics ha perviscut fins als nostres dies. Els
«llops» continuen sent un perill malgrat que ara rebin altres
noms, malgrat que ara s’ocultin a l’escola, al carrer o a la
pròpia família; malgrat que ja no visquin als boscos.
Els set relats d’aquest llibre, narrats en primera persona,
volen donar veu a tots aquells nens que callen quan un «llop»
els ataca, que no diuen res perquè creuen que és «normal»,
que s’amaguen perquè els avergonyeix la idea que algú pugui
descobrir el seu malson: 7 pecats capitals contra testimonis
muts a qui ningú no escolta, no sent; no veu.
Deia Tolstoi que totes les famílies felices s’assemblen, però
cada família infeliç ho és a la seva manera. Ningú no sap què
s’amaga rere una porta tancada.
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BOOKTRAILER

NARRADORS INFANTILS
El primer text que vaig escriure estava narrat en tercera
persona: un adult preguntava a un nen (ara també adult) per
què no li havia explicat. El microrelat es titulava «Per què no
m'ho vas dir?» (www.lallibretavermella.cat/per-que-no-m-hovas-dir), però no servia per respondre la pregunta que
plantejava: l'adult assegurava que ell l'hauria pogut ajudar, si
li hagués dit, que ell l'hauria salvat... Però el nen callava.
Vaig arribar a la conclusió que l'única forma d'entendre el
silenci d'aquests nens era narrant les històries des del seu
punt de vista. En fer-ho em vaig adonar de tres qüestions:
Els nens no tenen paraules per identificar què els està
passant: cap adult els ha ensenyat el significat d'uns mots que
ells ni tan sols saben que existeixen. Com poden saber «què»
els està passant, si ni tan sols poden anomenar-ho?
•

• Els nens han viscut massa poc,
poc la seva perspectiva és molt
limitada. El seu món és la família, l'escola,... Màxim el que
puguin veure a casa d'algun amic. Com han de saber que allò
que estan vivint «no és normal»?

Els nens abracen per instint les persones que saben que els
han de protegir. Per ells és inconcebible que aquestes
persones no els estimin. Com han d'arribar a la conclusió
que la teoria i la realitat no sempre van de la mà... I que no
és culpa seva?
•
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VÍDEO-LECTURES

Cliqueu a la imatge per accedir a la vídeo-lectura d'un
fragment del llibre, gravada en motiu del dia de Sant
Innocents del 2016. Si no se us obre l'enllaç, feu clic a:
www.lallibretavermella.cat/elsllopsjanoviuenalsboscos-santsinnocents

Cliqueu a la imatge per accedir a la vídeo-lectura del
microrelat «Per què no m'ho vas dir?», gravada en motiu del
Dia Universal del Nen. Si no se us obre l'enllaç, feu clic a:
www.lallibretavermella.cat/elsllopsjanoviuenalsboscos-diauniversalnen
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CONTES CLÀSSICS
En les versions originals dels contes clàssics els personatges
dolents ho eren sense matisos (llops, ogres, gegants,
bruixots,...).
Amb el transcurs dels segles, aquesta maldat s'ha anat
«dulcificant»: ara el dolent ja no és tan dolent, a vegades el
dolent i el protagonista s'acaben fent amics,... I tendim a
pensar que els nens d'avui viuen en un món idealitzat, sense
problemes, com si els fet d'haver endolcit els contes els
protegís de qualsevol mal.
En una societat a on cada dia tenim menys temps per res,
tanquem els ulls i creiem que els únics problemes que
existeixen són els nostres, els dels adults. Malauradament, la
realitat s'entesta a recordar-nos que la maldat que
simbolitzava «el llop» ha perviscut fins als nostres dies, que
els nens continuen sent vulnerables davant d'una amenaça
que ja no viu als boscos ni udola les nits de lluna plena;
davant d'una amenaça que ara té, més que mai, aparença
humana.
Cadascun dels 7 relats del llibre va precedit per una cita d'un
conte clàssic que li serveix d'inspiració. Els sabríeu
reconèixer en les seves versions originals, tal i com apareixen
en el llibre? Cada relat és una translació d'un d'aquests
contes clàssics a l'actualitat. Tant de bo «Els llops ja no viuen
als boscos» serveixi per ajudar-nos a tenir els ulls ben oberts
davant d'aquests perills... Tant de bo un dia la realitat deixi
de superar la ficció.
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«En aquell instant un dels infantons aixecà en l’aire el soldat
de plom, i, sense cap ni centener, el tirà al foc. Sens dubte el
follet de la capsa de rapè n'era culpable d’aquest tropell. El
soldat romania allí, abrandat per la flama i dins la calor més
paorosa; però no sabia pas si allò era l’escalfor del foc de bo
de bo, o l’escalfor dels seus propis sentiments. Havia perdut
tots els seus colors brillants: qui pot dir si això s’hauria
esdevingut pel seu perillós viatge o pel seu dol? Mirà la
donzelleta, i ella el mirà, i ell conegué que s’anava fonent;
però encara féu per manera de mantenir-se test, recolzant
bravament el fusell a l’espatlla.»

El soldadet de plom. Hans Christian Andersen

El soldadet de plom [Original: «Den Standhaftige Tinsoldat»]. Andersen, Hans
Christian. Eventyr, fortalte for Børn. Ny Samling. Første Hefte (Copenhagen,
1838). Traducció en català: Contes d’Andersen de Hans Christian Andersen.
Traductor: Joan d’Albaflor (maig 1918). The Project Gutenberg Ebooks
[Ebook#27142, release date: 3/11/2008, produced by Anna i Ricard Samarra].
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«La nena va trucar a la porta. “Entra, filleta.” “Com estàs,
iaiona? Et porto pa i llet.” “Menja tu també, filleta. Hi ha
carn i vi al rebost.” La petita nena va menjar el que se li
oferia; mentre ho feia, un gatet va dir: “Cotxina! T’has
menjat la carn i t’has begut la sang de la teva àvia!” Després
el llop li va dir: “Desvesteix-te i fica’t al llit amb mi”. “I on
poso el davantal?” “Tira’l al foc; mai més no el necessitaràs.”
Cada vegada que es treia una peça (el cosset, la faldilla, els
enagos i les mitges), la nena feia la mateixa pregunta; i cada
vegada el llop li contestava: “Tira-la al foc; mai més no la
necessitaràs”»

La Caputxeta Vermella. Delarue, Tenèze

La Caputxeta Vermella [Original: «Le Petit Chaperon rouge»]. Delarue, Paul i
Tenèze, Marie Louise. Le conte populaire français (París, 1976). Tal com consta
citat en el llibre en castellà «La gran matanza de los gatos y otros episodios en
la historia de la cultura francesa» de Robert Darnton editat per Fondo de
Cultura Económica, Mèxic, 1987.
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«“Volaré envers ells, envers els ocells reials, i ells
m’esbocinaran perquè jo, que sóc tan lleig, goso atansarm’hi. Però tant se val; més m’estimo que ells em matin que
no pas que els ànecs em mosseguin, les gallines em piquin, o
la dona de les gallines em doni una puntada de peu, o em
calgui passar tanta de misèria a l’hivern.” Així és que
l’aneguet volà cap a l’aigua i nedà envers els cignes sobirans.
Ells el veieren, i es precipitaren envers ell amb les plomes
estarrufades. “Mateu-me, oh!, mateu-me!” digué la pobra
criatura. I, decantant son cap envers l’aigua, esperà la seva
mort.»

L’aneguet lleig. Hans Christian Andersen

L’aneguet lleig [Original: «Den grimme ælling»]. Andersen, Hans Christian.
Eventyr, fortalte for Børn. Ny Samling. Første Hefte (Copenhagen, 1838).
Traducció en català: Contes d’Andersen de Hans Christian Andersen.
Traductor: Joan d’Albaflor (maig 1918). The Project Gutenberg Ebooks
[Ebook#27142, release date: 3/11/2008, produced by Anna i Ricard Samarra].
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«“La bruixa ens ha donat un ganivet perquè no hagueu de morir
aquesta nit! Abans que surti el sol heu d’enfonsar-lo al cor del
príncep; sereu altre cop una sirena. Mateu al príncep i torneu amb
nosaltres! De pressa! De pressa!” I, tot dient això, les germanes
de la Sireneta s’enfonsaren entre les ones. Amb el ganivet a la mà,
la Sireneta retirà la cortina de púrpura del tendal i mirà la bella
núvia adormida, amb el seu cap damunt el si del príncep; i
després clavà els ulls en el príncep, el qual, tot somniant,
anomenava la seva núvia: sí, només ella era en els seus
pensaments. Per un moment el ganivet s’estremí en la mà que
l’oprimia; després la Sireneta el llançà ben lluny entre les ones que
ara feia rosades la llum del matí; i, allà on caigué, l’aigua borbollejà
com de gotes de sang. Un cop més la Sireneta mirà el príncep;
saltà per la borda i caigué, i el seu cos es dissolgué en escuma.»

La Sireneta. Hans Christian Andersen
La Sireneta [Original: «Den lille havfrue»]. Andersen, Hans Christian. Eventyr,
fortalte for Børn. Ny Samling. Første Hefte (Copenhagen, 1838). Traducció en
català: Contes d’Andersen de Hans Christian Andersen. Traductor: Joan
d’Albaflor (maig 1918). The Project Gutenberg Ebooks [Ebook#27142,
release date: 3/11/2008, produced by Anna i Ricard Samarra].
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«La mare malvada de la Blancaneu va ser convidada al
casament. Aquell matí es va aturar davant del mirall i li va
preguntar: “Mirall, mirallet de la paret, pel teu encís, qui és la
més bella de tot el país?” I el mirall va respondre: “Tu, reina
meva, ets bella, cert és; però la jove reina ho és mil vegades
més”. La mare va quedar horroritzada en sentir-ho, tan presa
del terror que no va saber què dir. Tot i així, l’enveja la va fer
anar al casament per veure la jove reina amb els seus propis
ulls. Quan va arribar es va adonar que era la Blancaneu. El
príncep va ordenar que posessin un parell de sabates de
ferro al foc fins que van ser roents i va obligar la mare de la
Blancaneu a posar-se-les i a ballar amb elles. Els peus li van
quedar terriblement cremats i la van fer ballar sense parar
fins que va caure morta a terra.»

La petita Blancaneu. Germans Grimm
La petita Blancaneu [Original: «Sneewittchen»] => Grimm, Jacob i Grimm,
Wilhelm. Kinder-und Hausmärchen, 1a edició (Berlin, 1812). Traduït de la
versió en anglès, traduïda per D. L. Ashliman, consultable a la web:
http://www.pitt.edu/rdash/type0709.html#snowwhite
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«Va rascar un altre llumí a la paret. Una llum clara va
escampar-se al seu voltant, i la nena va veure molt bé la seva
àvia que li somreia dolçament. “Àvia! —va cridar la nena—.
Enduu’t-me! Ja sé que desapareixeràs quan el llumí s’apagui,
com l’estufa, com l’oca rostida, com l’arbre de Nadal; però
no em deixis aquí. Érem tan felices totes dues quan tu
encara no te n’havies anat amb el bon Déu! En aquell temps
em deies que aniria a trobar-te al cel, si era ben bona. Àvia!
T’ho suplico! Demana al bon Déu que em deixi venir amb
tu!”»

La petita venedora de llumins. Hans Christian Andersen

La petita venedora de llumins [Original: «Den Lille Pige med Svovlstikkerne»].
Andersen, Hans Christian. Dansk Folkekalender for 1846 (Copenhagen, 1845).
Traducció en català: Contes de Hans Christian Andersen. Traductor: J. Massó
Ventós (Biblioteca Popular de L’Avenç, 1907). Viquitexts. Consultable a la web:
ca.wikisource.org/wiki/contes_(Andersen)_-_La_venedoreta_de_mistos
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«“Demà, de bon matí, portarem els nens a la part més
llunyana del bosc. Els encendrem foc, els donarem una mica
de pa i després els deixarem per anar a treballar. Com que no
sabran trobar el camí de tornada a casa, ens desfarem d’ells.”
“Per Déu, dona! —va replicar l’home—. Això jo no ho puc
fer. Com carregaré amb el fet d’abandonar els meus fills al
mig del bosc! No trigarien en ser destrossats pels animals.”
“No siguis ruc! —va dir ella—. Prefereixes que morim de
gana els quatre? Ja pots posar-te a serrar les taules dels
taüts.” I no va parar de molestar fins que l’home va
acceptar.»

Hansel i Gretel. Germans Grimm

Hansel i Gretel [Original: «Hänsel und Gretel»]. Grimm, Jacob i Grimm,
Wilhelm. Kinder-und Hausmärchen, 7a edició (Berlin, 1857). Traduït a partir
de la versió en anglès, traduïda per D. L. Ashliman, consultable a la web:
http://www.pitt.edu/rdash/grimm015a.html.
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7 PECATS CAPITALS
El Premi 7lletres és el guardó de narrativa curta més ben
dotat de la literatura catalana (www.7lletres.cat). En aquest
guardó literari el número 7 hi té una importància cabdal.
Organitzat des del 2006 pel Consell Comarcal de la Segarra,
la Paeria de Cervera i la Fundació Manuel de Pedrolo, les
entitats convocants es van adonar que moltes de les paraules
relacionades amb la iniciativa tenien 7 lletres: Pedrolo,
Segarra, cultura, lectura,... Des de llavors, el premi s'atorga
cada any pels volts del 7 de juliol al millor recull de 7 relats.
El llop és un símbol de maldat. Els 7 pecats capitals en són
un altre. Quan vaig decidir presentar el projecte al Premi
7lletres, vaig optar per unir els dos símbols, junt amb els
contes clàssics que havia seleccionat, i estructurar el recull de
relats al voltant dels 7 pecats capitals, cadascun amb un
«llop» com a eix narratiu:
•
•
•
•
•
•
•

Gola – El soldadet de plom: Pares alcohòlics, orfandat
Luxúria – La Caputxeta Vermella: Pederàstia
Ira – L'aneguet lleig: Maltractaments físics
Enveja – La Sireneta: Bullying, anorèxia/bulímia
Avarícia – La petita Blancaneu: Treball infantil
Peresa – La petita venedora de llumins: Abandó
Supèrbia – Hansel i Gretel: Internet sense control parental

Guia de lectura – Els llops ja no viuen als boscos - 17

ELS LECTORS
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VEREDICTE XI PREMI 7LLETRES
«El recull de set contes que ha guanyat l’11a edició del premi
literari 7Lletres vol mostrar-nos el patiment que moltes
vegades queda dins de casa, amagat.
Les víctimes que pateixen els pecats capitals aliens són els
éssers més fràgils, els infants i adolescents. La seva
innocència no els deslliura de la crueltat, a cops inconscient,
però no per això menys destructiva, dels altres.
Teresa Saborit arriba al fons de la sensibilitat del lector i
aconsegueix que senti una rebellia intensa contra la
injustícia que els pecats dels forts els paguin els innocents.»
Juliol 2016 – Jurat XI Premi 7lletres (Cervera, La Segarra)
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ELS LECTORS HAN DIT...
«Una nova veu, 7 relats amb el tema del maltractament
infantil de fil comú. No és còmode, remou la consciència,
però la literatura és això, no t’ha de deixar indiferent. Tot
explicat amb delicadesa respecte als nens. I molt ben escrit!»
Jordi Vilarrodà, El9nou (27/01/2017)

«Teresa Saborit intenta alertar de que “los niños no viven en
un cuento de hadas y que los lobos viven entre nosotros”,
además de poner luz a la dificultad de los menores para
verbalizar problemas como el maltrato.»
La Vanguardia – Agència EFE (31/03/2017)

«Si aquest magnífic recull de contes fos un CD de música, el
resultat seria un àlbum conceptual, també magnífic. És
tremendament honest i desitjable que, arribat el cas, l’art
remeni les entranyes. I un valor afegit per al llibre, premi
7lletres, és que l’autora, que de narrar en sap un niu, no
porta les històries cap a llocs comuns, de manera que el
lector no sap per on li vindrà la patacada.»
Joan Bustos, Revista Faristol-Valoració llibre:«Excellent» (06/03/2017)

«Vaig llegir el relat “Ira” als meus alumnes de 4t ESO i els va
impactar tant que em prenien el llibre dels dits per llegir-ne
més. Bon senyal, oi?»
Sílvia Caballeria, professora de llengua i literatura a ESO i Batxillerat del
Collegi Sant Miquel dels Sants de Vic (21/12/2016)
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«Al principi sorprèn el tema, però després t’adones que és un
tema que molts nens pateixen i que per por no expliquen la
seva situació. El final obert et deixa impactat i sense
paraules, va causar un moment de silenci a l’aula.»
Júlia S., alumna 4t d'ESO del Collegi Sant Miquel de Vic (16/12/2016)

«L’efecte d’uns narradors infantils explicant diferents tipus
de maltractaments però sense poder posar-los nom crea en
el lector un efecte angoixant, d’impotència, de no poder
entrar al rescat del secret que confessa l’infant dins d’aquest
giny literari. “En la vida real passa exactament això, no diuen
res a ningú i poden passar molts anys fins que alguns es
veuen amb cor de denunciar-ho”, explica Saborit.»
David Marín, El Punt Avui (05/01/2017)

«La Teresa ens condueix magistralment a través [de les
dualitats de l’obra] i no podem més que envejar-li aquesta
capacitat innata de moure’s en la dualitat com peix dins de
l’aigua. No desvetllarem el final del relat però sí que us
aconsellarem que compreu el llibre. Apreciareu el talent
creatiu i literari de la Teresa Saborit i esperareu amb
candeletes noves publicacions d’ella.»
Salvador Riera, poeta (27/12/2016)

Trobareu més opinions sobre el llibre a la web:
www.elsllopsjanoviuenalsboscos.cat
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VÍDEO SELECCIÓ 7 OPINIONS

Cliqueu la imatge per accedir al vídeo amb una selecció de
les opinions que ha rebut el llibre guanyador de l’XI Premi
7lletres 2016. Si no se us obre l'enllaç, utilitzeu la ruta:
www.lallibretavermella.cat/elsllopsjanoviuenalsboscos-ressenyes
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RECOMANAT PER...
La Revista Faristol,
Faristol especialista en literatura per infants i
joves i editada pel Consell Català del Llibre Infantil
i Juvenil (ClijCAT), ha seleccionat «Els llops ja no viuen als
boscos» com un dels millors llibres del 2016.

•

www.clijcat.cat/faristol/descargas/85/8_85.pdf

• VilaWeb va incloure «Els llops ja no viuen als boscos»
en el seu tradicional reportatge de Nadal de recomanacions
literàries pel 2017 proposades pels editors d’una
seixantena d’editorials que publiquen en català.
www.vilaweb.cat/noticies/els-editors-recomanen-200-llibres-per-al-2017

La biblioteca de l’Associació de Mestres Rosa Sensat ha
inclòs «Els llops ja no viuen als boscos» com un dels millors
llibres quadrimestre en el número 10 d'«El Garbell», revista
de recomanacions bibliogràfiques de primavera del 2017.
•

www2.rosasensat.org/files/el_garbell_10_def.pdf

El professor i crític literari Joan Bustos,
Bustos especialista
en literatura infantil i juvenil, recomana la lectura del llibre
«Els llops ja no viuen als boscos» a joves a partir de 13 anys.

•

https://twitter.com/bustos_joan/status/863100349267226624

L'Associació
Associació Catalana per la Infància Maltractada (ACIM)
recomana «Els llops ja no viuen als boscos» per mostrar el
patiment que moltes vegades queda dins de casa, amagat.
•

www.facebook.com/acim.associacio/posts/559666794237660
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L'escriptor
escriptor Jesús M. Tibau va recomanar la lectura del
llibre «Els llops ja no viuen als boscos» en el programa de
literatura «Tens Un Racó Dalt del Món» de Canal21 Ebre.
•

www.youtube.com/watch?v=zkgZjFbbiuQ

El grup de lectors «Stmconfabulant» (alumnes d’ESO i de
batxillerat del Collegi Sant Miquel de Vic) recomanen als
seus companys la lectura d'«Els llops ja no viuen als boscos»
•

stmconfabulant.blogspot.com.es/2017/02/confabuladors-dimarts-dia-7-de-febrer.html

La biblioteca del Collegi Sant Miquel dels Sants de Vic
recomana «Els llops ja no viuen als boscos».
•

stmconfabulant.blogspot.com.es/2017/04/recomanacions-per-sant-jordi-2017.html

El blog «Un munt de lectures» (biblioteca INS Hug Roger
III de Sort) recomana «Els llops ja no viuen als boscos».
•

unmuntdelectures.blogspot.com.es/2017/04/per-sant-jordi-recomanem-lectures.html

La biblioteca de l'escola Sagrat Cor Diputació de
Barcelona recomana «Els llops ja no viuen als boscos».

•

www.sagratcordiputacio.com/sant-jordi

L'Associació
Associació de Famílies d’Alumnes Salesianes Sant
Andreu va incloure «Els llops ja no viuen als boscos» en les
seves propostes de literatura infantil i juvenil de març 2017.
•

www.facebook.com/AFASalesianes/posts/1205905689527375
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RECULL DE PREMSA
20/05/2017 – Cadena SER Catalunya – Punt de llibre
[Podcast]: «Aquest cap de setmana els llops ronden un Punt
de llibre que dediquem a conversar amb Teresa Saborit sobre
els relats d'“Els llops ja no viuen als boscos”.»
http://cadenaser.com/emisora/2017/05/19/sercat/1495188334_338773.html

23/04/2017 – Xarxa TV – 1món.cat [Vídeo]: «Sant Jordi a
Vic. Contradient el famós llibre d’Eduarzo Mendoza, podem
dir que “tenim notícies de Gurb”… i també de Vic!»
http://el9tv.xiptv.cat/1moncat/capitol/sant-jordi-a-vic

22/04/2017 – El9TV – Sant Jordi a El9TV [Vídeo]: «Una
tria de 9 llibres i 9 autors de la comarca d'Osona»
http://el9nou.cat/video/teresa-saborit

21/04/2017 – Nació Digital – Osona.com:
Osona.com «Quatre llibres
osonencs, per aquest Sant Jordi. Teresa Saborit, Jordi Lara,
Bruna Generoso i Enric Casulleras presenten nous llibres.»
www.naciodigital.cat/osona/noticia/53619/quatre/llibres/osonencs/aquest/sant/jordi

21/03/2017 – La Xarxa TV/El Punt Avui TV – Ben trobats
[Vídeo]: «En David de Dios presenta la secció de Salut. Els
dimarts tracta temes mèdics i avui ha vingut acompanyat de
la Teresa Saborit, autora del llibre “Els llops ja no
viuen als boscos”, parlen del maltractament infantil.»
http://www.xiptv.cat/ben-trobats/capitol/maltractament-infantil
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19/01/2017 – Ràdio 4 – El matí a Ràdio 4 [Podcast]:
«Entrevista a Teresa Saborit. A “Els llops ja no viuen als
boscos” l’escriptora de Gurb, Teresa Saborit, dóna veu a tots
aquells nens que callen quan un “llop” els ataca.»
www.rtve.es/alacarta/audios/el-mati-a-radio-4/mati-radio-4-entrevista-teresa-saboritels-llops-ja-no-viuen-als-boscos/3874360

05/01/2017 – El Punt Avui:
Avui «Els abusos als infants,
a l’obra guanyadora del premi 7lletres. L'obra va guanyar el
premi de narrativa de la Fundació Pedrolo i el Consell de la
Segarra amb set narracions sobre maltractaments»
www.elpuntavui.cat/article/5-cultura/19-cultura/1037762-els-abusos-als-infants-a-lobra-guanyadora-del-premi-7lletres.html

25/12/2016 – Segre
Segre: «El suplement Lectura del diari
Segre destaca “Els llops ja no viuen als boscos”»
www.lallibretavermella.cat/diari_segre-lectura-els_llops_ja_no_viuen_als_boscospremi_7_lletres-teresa_saborit-pages_editors

25/12/2016 – La Vanguardia:
Vanguardia «Teresa Saborit se pone
en la piel de los niños acosados en libro de relatos»
www.lavanguardia.com/vida/20161225/412893067953/teresa-saborit-se-pone-en-lapiel-de-los-ninos-acosados-en-libro-de-relatos.html

17/12/2016 – Diari Ara:
Ara «”Els llops ja no viuen als
boscos” a “L’aparador” del suplement literari “Ara llegim”»
www.lallibretavermella.cat/2016/12/17/diari_ara-ara_llegim-aparador-llibres-ficcioels_llops_ja_no_viuen_als_boscos-premi_7_lletres-teresa_saborit-pages_editors

16/12/2016 – Cope Tarragona-Reus [Podcast]: «Entrevista
al programa “El matí Tarragona” de Cope Tarragona-Reus»
www.cope.es/audios/tarragona/mati-tarragona-16-12-16_10679

14/12/2016 – Ràdio UA1 Lleida [Podcast]: «Entrevista
a “Un dia més” de Ràdio UA1 Lleida amb Jordi Sebastià»
www.lallibretavermella.cat/2016/12/14/radio_ua1_lleida-programa_un_dia_mesjordi_sebastia-els_llops_ja_no_viuen_als_boscos-premi_7_lletres-teresa_saborit
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12/12/2016 – La Mañana:
Mañana «Vaig decidir dedicar-me a
escriure a temps complet. Va ser una decisió
entre
valenta,
inconscient
i
kamikaze!»
www.lallibretavermella.cat/2016/12/12/diari_la_manana-la_manyana-rosa_peroyels_llops_ja_no_viuen_als_boscos-premi_7_lletres-teresa_saborit

24/07/2016 – VilaWeb:
VilaWeb «Teresa Saborit guanya l’11a edició
del Premi 7 lletres amb un recull de 7 relats que donen veu
als nens que normalment no es poden fer sentir.»
http://osona.vilaweb.cat/noticies/teresa-saborit-guanya-l11a-edicio-del-premi-7-lletres

15/07/2016 – El9nou:
El9nou «7 relats per a 7 pecats»
https://twitter.com/amolist/status/753906976925552640

10/07/2016 – Tàrrega TV [Vídeo]: «Una obra que dóna veu
als nens maltractats guanya el premi literari 7lletres»
www.tarrega.tv/una-obra-que-dona-veu-als-nens-maltractats-guanya-el-premi-literari7lletres

10/07/2016
–
Segre:
«Una
obra
Segre
víctimes de les famílies s’adjudica

sobre
les
el 7lletres»

www.facebook.com/7lletres.premiliterari/photos/a.1714524238819332.1073741828.17
14029418868814/1768366063435149

Trobareu el recull complet de notícies publicades sobre el
llibre a la web: www.elsllopsjanoviuenalsboscos.cat
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