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Maria Climent 

 

 

Maria Climent i Huguet (Amposta, 1985) és una escriptora i traductora catalana. És 
llicenciada en Traducció i Interpretació i ha estudiat Guió. La seva carrera 
professional ha passat per l'ensenyament d'idiomes, el copywriting, la gestió 
de xarxes socials i de contingut i l'ensenyament d'escriptura. Arran d'un taller 
d'escriptura a la revista cultural Catorze, va iniciar una col·laboració amb el mitjà.  

 

El 16 d'octubre de 2019 es va publicar la seva primera novel·la, Gina (L'Altra 
Editorial), que narra, des de l'humor, les dificultats a les que s'enfronta la jove 
protagonista després de ser diagnosticada amb esclerosi múltiple, malaltia que 
també pateix l'autora. L'obra està escrita en el dialecte propi del delta de l'Ebre. 
L'editorial Alfaguara l'ha publicat traduïda al castellà. Amb aquest obra, guanyà 
el premi literari El Setè Cel, de Salt, l'octubre de 2020. 

 

PREMIS 

2019 - Premio Amposta por Gina 
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“L’esclerosi és com un company de pis que et 
cau fatal i hi hauràs de viure tota la vida” 

 
Fa 5 anys que li van diagnosticar la malaltia a Maria Climent 
 

Maria Climent parlant amb Albert Om. 

Actualitzada el 25-06-2018 21:37 

Maria Climent. Té 33 anys, és d’Amposta i viu al barri de Gràcia de Barcelona. Escriu 
a la revista digital Catorze, té la seva primera novel·la acabada i li van diagnosticar 
la malaltia als 28 anys. 
Ha parlat amb Albert Om de com hi conviu, les pors que tenia quan li van 
diagnosticar ara fa 5 anys i com veu el seu futur. 
 
Al principi em feia por despertar-me un matí, que m’hagués agafat un brot i no 
veure-hi o no poder-me aixecar del llit. 
 
A mesura que va passar el temps, veus que això no és així, que no hi ha brots 
tan agressius. Tenia molta desconeixença. 
 
Si hagués de viure pensant que l’any que ve aniré amb bastó, no podria viure 
de l’angoixa. 
 
L’esclerosi és com un company de pis que et cau fatal i hi hauràs de viure tota 
la vida. Més val que t’hi portis bé, perquè el tindràs allí. 
 

http://www.catorze.cat/autor/Maria_Climent
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Vull ser mare per conèixer aquest tipus d’amor i per deixar de ser el centre de 
la meva vida, que la malaltia no sigui tan important. 
 
https://www.rac1.cat/programes/islandia/20180625/45397826515/esclerosi-multiple-mullat-maria-
climent-malaltia-islandia-albert-om.html 
 

Amb llum i valentia 
 Maria Climent debuta amb la novel·la ‘Gina’, una obra breu amb molts temes intimistes en què 

evita el melodrama autocomplaent 

 

“La Gina és jove, s’està trobant amb problemes grossos, però té 

ambicions i ganes de viure...” 

LLUÍS LLORT - BARCELONA 

Les contraportades solen ser molt exagerades, fins i tot directament falses, per això 
costa creure el que et venen. La de Gina, debut de Maria Climent que ha publicat 
L’Altra, s’ajusta prou a la realitat: “Escrita amb delicadesa i molt sentit de l’humor, i 

https://www.rac1.cat/programes/islandia/20180625/45397826515/esclerosi-multiple-mullat-maria-climent-malaltia-islandia-albert-om.html
https://www.rac1.cat/programes/islandia/20180625/45397826515/esclerosi-multiple-mullat-maria-climent-malaltia-islandia-albert-om.html
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amb una profunditat sorprenent i il·luminadora, Gina és una novel·la poderosa i ori-
ginal, plena d’una vitalitat molt contagiosa.” 

No obrirem ara el debat sobre els defectes i virtuts de l’autoficció, però sí que direm 
una obvietat: quan una novel·la té una qualitat que supera amb escreix uns mínims, 
no importa gens què és autobiogràfic i què no. Per cert, Gina es pot llegir a Alfaguara 
en castellà, amb traducció de la mateixa autora, que és traductora i community mana-
ger. 

Maria Climent (Amposta, 1985) no amaga que té un element en comú amb la seva 
protagonista, i cal saber-ho, perquè carrega de valor el seu text. “Em van detectar 
l’esclerosi múltiple fa vuit anys. Comparteixo amb la Gina una premissa, i és que els 
neuròlegs em van dir que si volia tenir un fill el tingués llavors, perquè alguns tracta-
ments no són compatibles amb l’embaràs. Era una putada, però un bon inici de 
novel·la. A partir d’aquí, comença una història que sí que és ficció, ambientada en llocs 
que conec molt”, com les Terres de l’Ebre, el barri de Gràcia de Barcelona i París, 
explica Maria Climent. 

 

“La Gina és jove, s’està trobant amb problemes grossos, però té ambicions, entusi-
asme, ganes de viure... Volia retratar aquest xoc, què passa quan et diagnostiquen 
esclerosi, que sol ser entre els 20 i els 40 anys, una època en què comencen tot de 
projectes professionals i personals.” I això fa, en una novel·la en què mai cau en el 
melodrama, perquè, de fet, la malaltia és el tema troncal però en absolut omnipresent, 
i està acompanyat de molts altres. “Tenia una llista de temes que volia tocar, com la 
por, l’amor, l’amistat, la mort..., temes molt grandiloqüents, però crec que al 
final Gina va de fer-se gran, de com una persona passa de ser jove a fer-se adulta.” 

La veu narradora és ebrenca, en l’original català, cosa que es va decidir a última hora, 
perquè només ho era en determinats fragments. L’obra és molt episòdica, amb salts 
en el temps i un ventall de personatges que acompanyen la Gina i les seves cir-

https://www.elpuntavui.cat/imatges/58/88/alta/780_0008_5888718_d796e0bcf545730fda6ef95aafd63200.jpg
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cumstàncies, perquè Climent està acostumada a escriure textos curts. La va començar 
fa dos anys i va trigar quatre mesos en escriure-la, tot i que la tenia pensada des d’una 
mica abans. “Vaig començar amb una mena de narracions, fins que vaig decidir expli-
car part de la meva història, amb un final previst, però hi va haver un gir i hi vaig afegir 
l’Elizabeth i tot va tenir més sentit.” Un personatge, l’Elizabeth, que serveix per tocar 
el tema de les opcions sexuals, cosa que Climent fa amb l’elegància de la resta, sense 
jutjar. 

Climent se sent pressionada perquè està rebent molt bones crítiques, sovint amb el 
final “a veure com serà la segona”. Confessa que no té una nova història, de moment. 
“No sé si en una pròxima novel·la el tema de l’esclerosi hi serà, probablement no.” 

Aquesta malaltia és com una espasa de Dàmocles, perversa. “No saps mai com conti-
nuarà la malaltia, demà mateix pots tenir un brot i quedar-te en cadira de rodes... 
T’has de reeducar davant la vida. Hi ha moments en què cal patir, doncs es pateix, 
perquè és inevitable, però la meva manera de veure la vida i explicar les coses és la de 
la novel·la”, plena de llum i valentia. I humor. “Si davant dels drames més terribles ets 
capaç de fer broma i de riure’t de tu mateixa, penso que ja has guanyat.” 

https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1691306-amb-llum-i-valentia.html 

Todo el espacio para ser 

La primera novela de Maria Climent tiene una 

galería repleta de contrastados personajes 

femeninos que realza más si cabe a la 

protagonista 
 

ANA RODRÍGUEZ FISCHER 

11 DIC 2019 - 10:17 CET 

Conforme avanzamos en su lectura, aumenta de 

manera considerable el interés que nos 

despierta Gina, primera novela de Maria 

Climent (Amposta, 1985), que aparece 

simultáneamente en catalán y castellano. Y es 

que enseguida empieza a perfilarse con nitidez 

una mirada y una voz muy singulares que 

transforman la narración en conocimiento. 

Más que una novela de conocimiento, Gina es la 

crónica de una experiencia de madurez, 

narrada en primera persona por la protagonista 

y tejida desde la atenta revisión de los hechos y 

vivencias que han jalonado la vida de una mujer 

https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1691306-amb-llum-i-valentia.html
https://elpais.com/autor/ana_rodriguez_fischer/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20191211
https://www.megustaleer.com/libros/gina/MES-111820
https://www.megustaleer.com/libros/gina/MES-111820
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que, a los treinta y pocos años, se ve 

obligada a tomar una decisión 

trascendental, que sin duda condicionará 

el resto de sus días. Esta se apunta ya al 

principio del relato. Climent no juega con 

enigmas ni intrigas que potencien el 

interés del lector, porque lo sustancial de 

su novela reside precisamente en la 

auscultación y el autoanálisis de las 

diversas peripecias que han ido 

modulando sucesivamente a la niña, a la 

adolescente y a la joven, hasta poco antes 

de verse ante esa situación extrema 

debido al repentino diagnóstico de una 

grave enfermedad. 

Con un lenguaje muy directo y expresivo, 

cuajado de inflexiones de gran vivacidad 

y de un coloquialismo fresco y 

espontáneo, muy natural y nada trillado; 

sin fáciles concesiones a la falacia 

patético-sentimental por más que 

algunas situaciones propiciarían la 

tentación melodramática; y con un 

peculiar sesgo humorístico e irónico, que por momentos se tiñe de ribetes negros y 

bordea una comicidad desesperanzada, Climent recorre las sucesivas etapas de su 

protagonista y los distintos escenarios —muy bien vistos y plasmados— en que 

transcurren: desde el pueblo natal y los veranos pasados en una urbanización con los 

abuelos, la vivienda compartida en los años de estudiante universitaria en Barcelona, las 

estancias en París o el piso que habita con Fran en un animado barrio barcelonés durante 

su breve vida en pareja. 

Todos estos cambios hacen aflorar un estupendo elenco de personajes secundarios, 

como Lucía —con su manera tragicómica de afrontar la otra cara de la alegría—, la 

terapeuta Franziska o la impar y decisiva Elizabeth, siempre omnipresente en el 

imaginario de Gina. Esta galería repleta de contrastados personajes femeninos, lejos de 

ensombrecer a la protagonista, realza aún más si cabe la singularidad de Gina: una mujer 

que, tras cada giro o golpe de la vida, aprende algo. Y que a la hora de recordar o evocar 

para así ir trazando las pinceladas de ese lienzo tan amplio y tupido, pese a no ser muchos 

los años vividos, es decir, al contarnos sus tribulaciones, se esfuerza también por 

averiguar su sentido y trasladarlo al lector. 
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Cierto que no deslumbra la idea condensada en las primeras líneas que abren la novela 

—“La vida es una sucesión de acontecimientos inevitables y de acontecimientos 

evitables que por lo que sea no se han evitado, o que incluso se han buscado”—, pero sí 

muchas otras que se van destilando, mucho más breves y astilladas. Y sobre todo, la 

representación de los personajes y sucesos y experiencias que dan lugar a esas imágenes 

de la vida. 

Gina. Maria Climent. Alfaguara (español) / L’Altra Editorial (catalán), 2019. 160 / 184 páginas. 

17,90 euros. 

https://elpais.com/cultura/2019/12/05/babelia/1575560336_457156.html 

 

‘Gina’, de Maria Climent, entre la 
malaltia i la maternitat 
 
L’escriptora debuta en la novel·la amb la història d’una noia amb esclerosi 
múltiple que vol una vida normal 
 

MAGÍ CAMPS 

Barcelona, 02/12/2019  

Com a bona lletraferida i com a 

clar exponent de la seva 

generació, Maria Climent 

(Amposta, 1985), traductora de 

formació, ha treballat de feines 

diverses vinculades amb la 

llengua i la comunicació, i 

actualment es guanya la vida fent de traductora i de community manager. Un dia li van 

diagnosticar una malaltia neurodegenerativa i el metge li va dir que, si volia ser mare, 

havia de ser aleshores. 

 D’aquesta situació viscuda neix la ficció que narra a la novel·la Gina (L’Altra Editorial) , el seu 

prometedor debut literari. “Els neuròlegs em van dir que si volia tenir un fill el tingués 

aleshores, perquè amb altres tractaments que vindrien era incompatible. Va ser una putada, 

però també em va semblar una bona premissa per a una novel·la”, recorda Climent. 

https://elpais.com/cultura/2019/12/05/babelia/1575560336_457156.html
https://www.lavanguardia.com/autores/magi-camps.html
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 “Sempre havia volgut escriure, 

però ho portava amagat. Em 

vaig apuntar a un taller 

d’escriptura de Catorze amb 

Eva Piquer, em va convidar a 

col·laborar a la revista digital i, 

quan va passar un any, em va 

animar a fer una novel·la”, 

relata. 

Insisteix que la premissa és 

certa i que després tot és ficció. 

“Situo l’acció entre el delta de 

l’Ebre, Barcelona i París. Soc del delta de l’Ebre i he començat per coses que conec molt, i la 

protagonista té esclerosi múltiple com jo perquè és una cosa que conec”. 

“El llibre parla de la infertilitat, que és un tema que està molt amagat i les dones no en parlen. 

Una dona t’anuncia que està de tres mesos però darrere d’això potser hi ha hagut un infern per 

poder quedar embarassada –detalla–, i al llibre es narra, a través d’unes cartes, cada intent fallit: 

aquest mes tampoc, aquest mes tampoc”. 

Són les cartes que escriu a la seva amiga francesa, l’Elizabeth, però que no les hi envia, al llarg 

de tot un procés amb intents diversos i ben sorprenents per arribar a l’embaràs. “Quan vaig 

començar a escriure no sabia ben bé com acabaria el llibre, però sí que volia contar com una 

noia es fa gran, es fa adulta, pren responsabilitats, i de cop es veu superada per una 

malaltia que no té cura, més la pressió d’haver-se de quedar embarassada”. 

També volia parlar “de l’opció que ens puguem enamorar d’algú independentment del gènere”, 

però considera que no és una novel·la lèsbica. La protagonista mateixa no sap ben bé què li 

passa amb la seva amiga. 

La Gina és una noia que ho té tot perquè la vida li vagi bé, però això també li provoca un neguit, 

“perquè si no li va bé és perquè no haurà pres les decisions correctes”, diu l’autora. Esclar que 

arriba un moment que tot s’esguerra però, tot i així, Climent ho explica amb força humor: “Se’n 

riu bastant d’ella mateixa i de tot. A pesar d’explicar un drama, la Gina és capaç de ser 

feliç”. 
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És una novel·la amb banda sonora que evoluciona amb la protagonista: “Hi ha una llista a 

l’Spotify”, puntualitza. Reconeix influències literàries ben variades, com Pepe Colubi, Carlo 

Padial, Juan José Millàs, Sònia Moll, Martí i Pol... “Hi ha una part poètica, però també 

humorística. El meu llibre preferit és Més o menys jo , de Miquel Duran, per com està narrat. 

Ell és físic i només ha fet aquest llibre”. 

La Gina parla amb l’accent del delta de l’Ebre, com l’autora, però es passa a l’estàndard amb 

alguns interlocutors: “Ho fa amb l’Elizabeth, per exemple, perquè li sembla que així és més 

sofisticada”. De fet, la comarca és gairebé un personatge: “El Delta és casa, és un lloc molt 

estimat, molt intens, per les coses bones i les dolentes”, conclou. 

https://www.lavanguardia.com/encatala/20191201/471995866116/maria-climent-gina-literatura-

catalana.html 

 

 

  

https://www.lavanguardia.com/encatala/20191201/471995866116/maria-climent-gina-literatura-catalana.html
https://www.lavanguardia.com/encatala/20191201/471995866116/maria-climent-gina-literatura-catalana.html
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ENTREVISTES 

 
Maria Climent: «quan deixes de sentir, i aquí dins 

no se't remou res, estàs fotut» 
 per Sílvia Altadill , Amposta, 21 d'octubre de 2019 a les 11:57 |  

Maria Climent (Amposta, 1985) és llicenciada en Traducció i Interpretació i també ha 

estudiat Guió. Ha fet de professora d’escriptura, de cronista, i actualment fa de traductora 

i community manager. Col·labora regularment amb la plataforma digital de cultura, Catorze, 

i viu entre Amposta i el Barri de Gràcia, a Barcelona. Gina és la seua primera novel·la, 

publicada en català per l'Altra Editorial i per Alfaguara en castellà. La protagonista, una noia 

de la Ràpita de 30 anys, afronta el diagnòstic d'una malaltia greu i entrarà, de cop, a la vida 

adulta. 

−La protagonista de la teua primera novel·la és la Gina. Com la definiries? 

La Gina és un personatge que s'acaba de fer gran i el llibre el que vol fer és mostrar i 

acompanyar-la en este procés. Ella és una persona que se sent i és pràcticament adolescent 

i té una vida en pocs problemes aparents i de cop s'ha d'endinsar en la vida adulta, una vida 

que ella esperava que seria la mar de plàcida on tot ho tenia de cara, però ha d'afrontar un 

problema que no s'esperava. El diagnòstic d'una esclerosi múltiple i una dificultat per quedar-

se embarassada. Com és? Ella es defineix molt bé, diu: jo sempre he sigut intenseta, però a 

la vegada de cares cap endins constreta. Crec que és una bona definició. 

 

"Mentre ets jove i vas fent, no et capfiques massa en res. Et penses que tens tot el 

temps del món i que sempre seràs jove" 

https://www.aguaita.cat/noticies/autor/306/silvia-altadill
https://www.catorze.cat/
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−Diu la Gina que "quan ets menuda, no t'imagines que res pot anar malament". En quin 

moment creus que es trenca allò de no pensar més enllà del present? 

Quan t'adones que la vida va seriosament . Mentre ets jove i vas fent, no et capfiques massa 

en res. Et penses que tens tot el temps del món i que sempre seràs jove. Quan la Gina inicia 

la vida adulta, amb el diagnòstic d'una malaltia degenerativa com és l'esclerosi múltiple, de 

cop li entra com molta pressa. De cop és conscient del pas del temps i del deteriorament físic 

que pot arribar a tenir en una malaltia crònica que li diuen que no té cura. A la Gina de cop 

se li planteja que sí, que la vida anava de debò. El seu futur era ara i, si volia fer 

algunes coses com ser mare que tenia previst per més endavant, ho havia de fer corrents 

perquè potser quan volgués ja no estaria a temps. 

−Esta sacsada en forma de malaltia li arriba a la Gina en una edat en què encara no és gran, 

però tampoc és una adolescent. Com creus que es retorna a la petita felicitat del dia a dia? 

Hi ha un moment de la novel·la en què la Gina explica que ha fet una cosa infantil i era que 

s'havia dibuixat en un DIN A4 una xeringa, com les que es punxava i va decidir que a cada 

punxada que es posés dibuixaria una marca més amunt d'esta xeringa i, quan estigués fins 

dalt del tot, voldria dir que tot el que hi ha a dins d'esta xeringa era coratge. Fa un clic mental, 

a partir del que li diu la Francisca que és la seua psicòloga quan li comenta que ja n'hi ha prou 

de lamentar-se i, com la té molt en compte, veu que ha de canviar d'actitud. 

Ella li dona la clau per adonar-se que, molts cops, encara que et passen coses que no 

t'esperes, has d'aprendre a seguir buscant la felicitat. El llibre i la vida són una recerca a la 

felicitat. 

−"Vaig pensar que era un bon moment per dir-li «crec que fa temps que t'estimo»", diu la 

Gina. Sempre s'ha de dir l'amor, per molt efímer i volàtil que sigui en el temps? 

Jo crec que les coses importants sempre s'han de dir. El que és important i no es diu es queda 

per dins i llavors no serveix de res. Sempre és millor dir-ho. Ja sigui per una cosa bona o 

dolenta o una injustícia, no som responsables del que diga l'altre, però sí del 

que sentim nosaltres. Crec que és millor això, que res es quede a dins. 

−Com has experimentat aquest salt des del periodisme literari cap al narratiu? 

He de dir que soc traductora i no periodista. El què faig a Catorze són petits fragments o relats 

molt personals. Em vaig decidir a escriure una novel·la perquè, quan ja portava un 

any escrivint un article setmanal, vaig adonar-me que jo el que volia fer era escriure 

una novel·la. No hi estaràs tota la vida escrivint un article a la setmana,... vaig pensar. 
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Primer vaig estar com a tres 

mesos pensant què escriuré, 

com ho faré...Pensava que la 

meua història personal era una 

vivència personal digna de ser 

contada des del prisma d'una 

altra persona que ningú com jo 

entendria que li passa a la Gina i 

com explicar-ho. 

Vaig posar-me a escriure a partir 

d'una premissa que és certa que 

és: si vols tenir un fill, l'has de 

tenir ara perquè hem de canviar el tractament i els altres tractaments no són compatibles 

amb tenir un embaràs. En este sentit, la Gina i jo compartim estos dos trets, l'esclerosi 

múltiple i la pressió per tenir un fill si el vols tenir. A partir d'aquí comença la ficció, amb 

certs paral·lelismes a la meua història personal. 

−En este sentit, la Gina seria un alter ego de la Maria Climent? 

No, no ho considero així. La meua visió de la vida i el Delta hi estan reflectits en la 

protagonista, però, a partir d'aquí, la Gina va engrandint el seu món: Barcelona, París... 

El que m'he adonat és que costa bastant veure la vida sense el vel de l'esclerosi múltiple 

perquè no sé viure sense. És com que m'hi he acostumat i, possiblement, com que la tinc, em 

condiciona l'escriptura, però jo no ho pretenia. El segon llibre hauré de trencar amb tot i 

dibuixar a una assassina...(riu). La Gina és de la Ràpita i per això el llibre està escrit en ebrenc. 

−Quan llegim la teua secció a Catorze 

"Basorèxia" és com quan escoltes una cançó i 

sents que tu allò també ho has viscut.  

No ets la primera persona que m'ho diu i, clar, 

jo no conec als meus lectors, 

però suposo que abordo una mirada molt 

honesta de certs problemes generacionals que 

a la vegada són universals. Intento escriure d'una manera molt honesta. Jo 

ho anomeno escriure des del pit perquè escric el que sento i intento ser molt minuciosa en 

aconseguir expressar el que porto a dins. Parlo d'emocions i al final tots ens identifiquem en 

"No conec als meus lectors, 

però suposo que abordo una 

mirada molt honesta de certs 

problemes generacionals que a 

la vegada són universals" 
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estes emocions que són universals i que la gent que tenim entre 30 i 40 anys tots ho hem 

viscut en un moment o altre. 

−Basorèxia, fa referència a les ganes sobtades de besar a algú. Per què vau escollir este 

nom? 

Li vam posar este nom a la secció, perquè volien generar que ens remogués les emocions. 

Que provoqués pensar este text no m'ha deixat indiferent, en vull més. Era com una 

metàfora. Quan deixes de sentir, i aquí dins no se't remou res, estàs fotut. 

−Deia Montserrat Roig que la cultura és l'opció política més revolucionaria a curt termini. 

En moments històrics com el que estem vivint estos dies, quin creus que és el paper que ha 

d'exercir la cultura enmig de tanta revolució? 

Suposo que la cultura és un bàlsam i alhora una catarsi per posar de manifest moltes 

emocions que viu la gent, sigui ràbia, denúncia, fraternitat o sororitat. La cultura són molts 

àmbits, des de la música, a l'art, ens agermanen, acompanyen, motiven. 

−Com intentes mantenir l'equilibri entre Amposta i Gràcia sense perdre les essències? 

Em passo moltes hores al bus de la Hife, la veritat, ja que baixo gairebé cada setmana i la 

veritat és que baixo tots els estius aquí, parlo cada dia en ma mare. No perds mai el lloc 

d'origen, si tu no vols. 

-Fas tallers d'escriptura, com ajudes a canalitzar quan una persona té una veu interior 

pròpia i no troba el camí per plasmar-la? 

Com a mestra és un procés, fem cinc tallers, cinc classes i els hi demano textos. Els corregim 

entre tots i els intentem millorar. Demano als alumnes que estiren el màxim el 

que siguen capaç. El text de la setmana passada milloreu-lo. I veus que la gent es motiva 

entre companys i a la setmana següent aquell escrit ha guanyat moltíssim. 

Gent que escrivien i no s'atrevien a mostrar-ho van perdent temors, és un pas, trencar una 

mica la vergonya i veure que hi ha gent que està igual i es creen amistats i vincles molt bonics 

entre ells. 

http://www.aguaita.cat/noticia/16195/maria-climent-quan-deixes-sentir-aqui-dins-no-se-remou-res-estas-

fotut 

http://www.aguaita.cat/noticia/16195/maria-climent-quan-deixes-sentir-aqui-dins-no-se-remou-res-estas-fotut
http://www.aguaita.cat/noticia/16195/maria-climent-quan-deixes-sentir-aqui-dins-no-se-remou-res-estas-fotut

