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El campanar d’Ivars
Pagès Editors, 2018, 188 pàg.
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JOSÉ MARÍA ZAVALA
El santo
La revolución del Padre Pío
Temas de Hoy, 2018, 432 pàg.

Aquest llibre és un homenatge
de l’autor a la terra que el va veure
néixer i a la qual torna sempre que
pot. Són records i reflexions d’un
periodista del Pla d’Urgell que evoca
els anys de la seva infantesa, la vida
al camp i la postguerra, tot això en
connexió amb experiències personals
que l’han dut a conèixer i tractar molts
personatges. Uns capítols escrits amb
un llenguatge periodístic senzill i ple
de vivacitat.

El Pare Pius és un meteorit de l’edat
mitjana en ple segle XXI, que, en el
50è aniversari de la seva mort, el 23
de setembre del 1968, continua fent
honor a la seva paraula: «Donaré més
guerra mort que viu», va prometre. Un
llibre ple de testimonis i documents
inèdits que, sens dubte, us provocarà
un terratrèmol interior d’intensitat
vuit a l’escala de Richter.

PATRICIA SOLER
(il·lustració i textos) L’encís del
comerç emblemàtic Ajuntament
de Barcelona, 2017, 84 pàg.

HÉLÈNE MERLE-BÉRAL
17 mujeres Premios Nobel de
ciencias
Plataforma Editorial, 2018, 305 pàg.

Aquest llibre és un viatge per les
botigues més emblemàtiques de Barcelona. El comerç barceloní de tota la
vida que han viscut els nostres besavis,
avis i pares, també el viuran els nostres
fills si els ensenyem a conservar-lo, no
només com a comerç tradicional i de
barri, sinó també com a patrimoni
històric, ja que molts d’aquests establiments tenen una arquitectura, unes
façanes i un mobiliari molt singulars
que cal preservar.

Fins avui, només els treballs científics
de 17 dones han estat guardonats amb
el Premi Nobel. Marie Curie va ser la
primera, el 1903 i el 1911, seguida de
la seva filla Irène Joliot-Curie el 1935,
però altres romanen a l’ombra. Aquest
llibre presenta les trajectòries, sovint
sorprenents, d’aquestes dones que
van aconseguir l’excel·lència en un
medi que va ser i que continua sent
en gran mesura masculí.

IGNASI DE LOIOLA
Exercicis espirituals
Fragmenta Editorial, 2017, 407 pàg.

A través dels Exercicis espirituals,
Ignasi de Loiola sotmet la meditació
religiosa a una feina metòdica. Aquest
llibre proporciona materials, perfectament estructurats, per a un recés
interior de fins a quatre setmanes. Es
tracta d’una proposta de pedagogia
espiritual amb la finalitat d’elaborar
tècnicament una interlocució amb
Déu. Edició bilingüe castellà-català.

MOIRA BUTTERFIELD
Nueva York
Rutas divertidas
geoPlaneta, 2018, 102 pàg.

Prepareu-vos per explorar aquesta
ciutat! 19 fantàstiques rutes temàtiques
que us mostraran els secrets més ben
guardats de Nova York. Descobriu què
s’amaga en un jardí de carabasses, per
què podeu trobar vaques al metro,
com fer-se ric menjant hot dogs, quina
mena de joc és el stickball, quantes
plantes té l’edifici Flatiron… Moltes
històries i curiositats.

ANTONIO GIL MORENO
Besos de Dios a medianoche
Paulinas, 2017, 150 pàg.

Quan es fa el silenci al voltant nostre, Déu s’apropa a nosaltres i besa
el nostre cor anhelós. Aquest llibre
ens ofereix missatges senzills, fàcils
d’entendre, llums que il·luminen no
només el camí, sinó les nostres passes.
La llum per excel·lència és la Paraula
de Déu, però en el nostre caminar
trobem avingudes de petites llums
que ens descobreixen paisatges de
fe, d’esperança i d’amor.

AUGUST STRINDBERG
El viatge de Pere l’Afortunat, i
altres… Editorial ComanegraInstitut del Teatre, 2017, 271 pàg.

August Strindberg (Estocolm 18491912), immers i compromès amb la
crisi del drama modern, va elaborar
les seves dramatúrgies a l’entorn de
l’exploració del jo.
En aquest volum es presenta una
selecció de l’evolució d’una recerca
que recull els temes i les preocupacions principals de l’autor en el context
de crisi de la consciència individual i
col·lectiva a Europa.

