II CONCURS DEL DIA DEL LLIBRE.
(Respostes dels participants)
1. Un llibre , lliure Dos llibres ,lliures Una biblioteca ,humanitat lliure"
Patrik Torres Ribera.
2. Per a mi un llibre és com un viatge on soc el/la protagonista de la història. Em
pose a la seva pell i visc mil històries. Per això m'agrada tant llegir
Marta Escrivà i Chulià.
3. Un llibre és un manual escrit que genera bondat, alegria i pau. Així mateix, ens
treu dubtes i ens dóna coratge per espantar tota forma de por.
Fernando Gil Sanchis.
4. Una fuente inagotable de sabiduría…
Yaima Rodríguez Valladares.
5. I de sobte, passe la pàgina i allí estic jo, en París, lluny, quasi com una sombra, la
Torre Eiffel eixa majestuosa torre de ferro que corona París com la seua marca
d'identitat, capital romántica per exel.lència. Passe altra pàgina i allí estic, en un
lloc de la Mancha del qual el nom no vull recordar em trobe amb el Queixot i el seu
fidel acompanyant Sancho. Segueixc passant les pàgines i despérte en mig de la
salvatge selva perseguint un grup de lleons. Tanque el llibre amb força, i el meu cap
no para de pensar un sol minut en com JK Rowling va poder crear aquell meravellos
mon amb el que tant he somiat i he volgut asistir a alguna de les classes de defensa
contra les arts oscures, i com faría J R R Tolkien per a inventar la terra mitja i tots
els seus personatges. Qué signifiquen per a mi els llibres? La pregunta deuria ser :
Com no em va a agradar els llibres ? Si gracies als llibres em puc convertir en qui
vullga o viatjar a qualsevol lloc. La pregunta seria; Per qué m'agraden els llibres ?
No es que m'agraden els llibres , es que m'encanten, a totes hores pense en llegir, i
estar un bon rato sola disfrutant del meu llibre preferit. Cada vegada que entre a una
biblioteca o llibreria vaig un mon infinit a la meua mà i tot alló, gracies als llibres.
Com no em va a agradar els llibres, si crec que vaig naixer per a llegir.
Úrsula Pérez Piera.
6. Un llibre és un misteri.
Júlia Mateo Franco.

7. La única manera de bajar del árbol".
Patricia Fernández Pereira.
8. Un llibre es una finestra al mon, on tots som iguals. Un llibre sempre m'ensenya
algo nou i m'ajuda a creixer com a persona. Tambe, gracies a ells deprenc
d'experiencies en la vida i moltes vegades serveix per evadirme en moments dificils.
Per a mi els llibres son indispensables en la vida.
M. Carmen Ortells Vera.
9. Un libro es un compañero indispensable que me ayuda a recorrer el largo camino
de la vida.
Fina Oviedo Gisbert.
10. Un llibre és com una muntanya russa. Al moment de sostenir-lo entre les mans, el
cor batega esperant un viatge ple d'emocions. En eixe moment apareix la incertesa
de no saber com serà el viatge. En encetar les primeres pàgines apareix
l'expectativa, la por i munt d'emocions diverses que fan cada lectura única i que
culminen en un estat de calma i de reflexió que fa desitjar experimentar un nou
viatge. Aquesta vegada amb una nova il·lusió, un nou llibre.
Maria Lledó Segura.
11. Un llibre és una possibilitat de mirar cap a dins però també cap a fora. D'obrir la
mirada, la ment. De conéixer què hi ha més enllà però també més endins d'u mateix.
Maria Lledó Segura.
12. Un llibre és tornar a descobrir noves aventures, històries i personatges que, per
un moment, es converteixen en part de la teua vida. Sorpreses, il.lusions, reflexions,
traïcions, empatia, impotència, guerres o valentia són algunes de les emocions que
pot sentir un gran lector”.
Isabel León Sanchis.
13. Per a mi un llibre és com somiar amb els ulls oberts, com si et transportara a un
món ple d'aventures on tot és possible'
Carlota Beltran.
14. Què és per a mi un llibre? Un llibre és, per a mi, com el tres en un: - Il.lusió per
començar a llegir-lo. - Aprenentatge mentre el llig. - Satisfacció en finalitzar-lo.
Daniel Meseguer Vercher.

15. Calderón de la Barca deia que "La vida es sueño"; i jo dic que llegir és somiar
en vida.
Daniel Meseguer Vercher.
16. Per a mi un llibre és l'entrada al cau del conill blanc.
Vicent Sapiña Martí
17. Per a mi un llibre és la inquietud de la vida d'altres des del sofà de casa.
Inés de Paula Vera Marrades.
18. Per a mi un llibre és l'amic que et conta les seues intimitats.
M. Carmen Marrades Raga
19. Per a mi un llibre és l'entrada a un parc d'atraccions.
Martí Sapinya Vera.
20. Què és per a tu un llibre? Un llibre és un conjunt de fulles de paper que quan
s’obri t’enganxa i dispara les endorfines. És com una muntanya russa. T’atrapa com
si estigueres cordat. Puges i baixes. Passes pàgines i pàgines. Sents, vius, aprens,
empatitzes, connectes. Vols més. Devores paraules, frases, paràgrafs… Et manté en
vetla. Quina intensitat! S’accelera el batec del cor. Continues engolint més i més
lletres. I llavors, arriba la satisfacció final. Benestar i sensació de buit a parts iguals
fins que torna a començar.
Laura Guzmán Sanchis
21. Un passaport destinació la vida.
Mario

