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ORIOL PONSATÍ-MURLÀ
L’avarícia
Fragmenta Editorial, 2019, 68 pàg.

GABRIELLA CARAMORE
A Dios nunca lo ha visto nadie
Narcea Ediciones, 2019, 94 pàg.

En aquest almanac hi trobareu
informació agrícola, astronòmica i
sobre la cultura i les tradicions catalanes. També inclou articles d’actualitat, un calendari de pràctiques
agrícoles, el santoral i les dates de
les fires, mercats setmanals i festes majors de tots els municipis de
Catalunya. S’edita, ininterrompudament, des de l’any 1861.

L’avarícia pot ser convertida en
el més noble dels sentiments revolucionaris o en el més lleig dels
pecats. L’autor ens hi apropa des
d’una òptica reveladora i suggestiva sense deixar de banda referents
de la filosofia antiga i de les fonts
cristianes. Quina funció fa, o pot
fer, l’avarícia, en el nostre Occident
globalitzat, interconnectat i líquid?

No tot es pot dir. No tot es pot
representar. Potser el desgast semàntic al voltant de la paraula Déu
té a veure amb la insaciabilitat del
llenguatge, que ha intentat dir massa, que ha intentat dir-ho tot. Els
assajos breus que formen aquest
llibre parteixen de la convicció que
al voltant de la idea de Déu caldria
deixar un gran espai de silenci protector.

KARLOS ARGUIÑANO
Cocina día a día
Planeta, 2019, 789 pàg.

DOLORES REDONDO
La cara nord del cor
Columna, 2019, 686 pàg.

JOHN CARREYROU
Mala sangre
Capitán Swing, 2019, 376 pàg.

Cada vegada tenim menys temps
per pensar què farem per dinar. Per
això i perquè donar idees per a una
bona alimentació sempre ha estat
un dels propòsits principals, Karlos
Arguiñano ens ofereix un receptari
amb 365 menús complets. Un per
a cada dia de l’any. 1095 receptes
dividides per estacions i que posen
l’accent en els productes frescos i
de temporada.

L’agost del 2005, molt abans dels
crims que van commocionar la vall
del Baztan, una jove Amaia Salazar
de vint-i-cinc anys, subinspectora
de la Policia Foral, participa en un
curs d’intercanvi per a policies de
l’Europol a l’Acadèmia de l’FBI, als
Estats Units, que imparteix Aloisius
Dupree, cap de la unitat d’investigació. Una novel·la trepidant que
emociona i deixa sense alè.

L’any 2014, la fundadora i directora general de Theranos, Elizabeth Holmes, va abandonar Stanford perquè la seva nova empresa
prometia revolucionar la indústria
mèdica amb una màquina, l’Edison,
que havia de fer les proves de sang
molt més ràpides i fàcils. Només hi
havia un problema: la tecnologia
no funcionava. Best seller The New
York Times 2019.

