Fe d’errades
Rere les línies. Sobre la lectura contemporània

Gràcies a Elisenda Bernal, Joan Sala i Mariona Gené.
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On diu
...el menjar i el beur
... però esclar que els discursos...
Rosa Maria Galán
i- niquitats [divisió sil·làbica]
codi civil
...diu l’home i no a un home
Jo Claudi
El lector 16 és un jove mallorquí (dóna per
supost) i potser això...
la invasió dels bàrbars o a la migració dels
pobles del nord?
m’imagina-va [divisió sil·làbica]
repelidament
ES PUNXEN LLATES
...mentre en que en d’altres... [Cita]
Orientats [Gràfics]
molts paral·lelisme
reflectit amb el zig-zag
Tots coneixem la norma catalana —no
escrita, però coneguda i acceptada? per
la qual...
l’hipertextualitat
Tema o afer
...si hi ha coneixença...
adressivitat
avanços
edit(av)en
Marrakech
–musical
avanços
als que no ho són
cèl·lules mares [exemples 6 i 7]
sinó tots
virus ébola
Strepococcus
S’esmentan
encara que després veurem algunes
excepcions
can-ya [divisió sil·làbica]
Compendre és copsar...
Virginia Zabala

Ha de dir
...el menjar i el beure
...però és clar que els discursos...
Rosa Margarita Galán
ini -quitats
Codi civil
...diu l’home i no un home
Jo, Claudi
El lector 16 és un jove mallorquí i potser
això...
la invasió dels bàrbars o la migració dels
pobles del nord
m’imaginava
repetidament
ES PUNXEN LLANTES
...mentre que en d’altres...
Orientals
molts paral·lelismes
reflectida amb el zig-zag
Tots coneixem la norma catalana —no
escrita, però coneguda i acceptada— per la
qual...
la hipertextualitat
Tema o afer [tot en cursiva]
...si no hi ha coneixença...
adrecivitat
avenços
editaven
Marràqueix
– musical
avenços
als qui no ho són
cèl·lules mare
si no tots
virus d’Ébola [Termcat]
Streptococcus
S’esmenten
encara que després en veurem algunes
excepcions
ca -nya
Comprendre és copsar...
Virginia Zavala

Si has llegit Rere les línies i si hi has trobat algun error que no està
ressenyat aquí, estaré content que m’ho facis saber. Podrem anar
engreixant aquesta llista i tenir un llibre més polit. Gràcies.

