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En aquesta obra es proposa que 
l’escola pugui millorar els seus objec-
tius educatius centrant-se fonamental-
ment en el creixement del món interior 
dels alumnes. Com fer-ho? Amb espais 
i temps de silenci, amb altres ritmes, 
amb petits detalls que infl ueixen en el 
clima del col·legi i de l’aula... Els autors 
són la pintora Helena Esteve, la fi lò-
loga catalana Ruth Galve i l’enginyer 
agrònom Lluís Ylla.

Aquests salms, que encarnen els 
salms bíblics en un llenguatge molt 
actual, poden esdevenir una pregària 
sincera i profunda, natural i directa, 
humana i divina. Sens dubte, moltes 
persones s’identifi caran amb els sen-
timents que ha posat l’autor d’aquest 
llibre, i trobaran paraules i expressions 
que faran seves amb tota normalitat. 
Aconsellable perquè la pregària del 
creient es multipliqui i s’encarni en la 
pròpia realitat.

Per què serveix creure? El creient 
està més ben preparat davant dels 
grans problemes de la vida? Per què 
creure en l’Església? Aquest llibre de 
l’antropòleg Alfonso Aguiló mira de 
donar resposta a aquestes i moltes 
altres preguntes. Pretén aportar una 
mica de llum a aquestes qüestions. 
Una llum provinent del sentit comú, 
del que ensenyen l’enteniment i el cor, 
per ajudar l’home a trobar raons per 
viure amb pau i esperança.

Un ventall de veus diferents, per la 
motivació religiosa que tenen, s’esfor-
cen en la recerca de sentit en l’arrel 
més profunda de les idees. Aplegant 
aquestes veus, l’autor d’aquest llibre 
pretén contribuir al debat sobre la 
vida a partir de l’experiència creient. 
El debat cultural no pot continuar 
confi nant a la clandestinitat aquelles 
veus que poden ser també una contri-
bució fonamental en la defi nició de les 
opcions socials.

#arezaryadormir és l’etiqueta amb 
la qual Xiskya Valladares s’acomiada 
moltes nits dels seus nombrosos se-
guidors a Twitter. Un hashtag adreçat 
a tots aquells que, creients o no cre-
ients, esperen unes paraules d’ànim, 
esperança o entusiasme, i que acostu-
ma a acompanyar amb una refl exió, 
una anècdota o una cita de la qual 
poder extreure un ensenyament. En 
aquest llibre, la que molts anomenen 
«la monja tuitera» recull noranta-nou 
d’aquests tuits.

Compartir la vida amb un animal, 
una mascota, ensenya molt sobre 
l’existència mateixa. Les nostres mas-
cotes poden treure el millor de no-
saltres mateixos, fer-nos companyia i 
fi delitat incondicional, i ens ensenyen 
a apreciar el millor de la vida. El veteri-
nari Carlos Rodríguez narra en aquest 
volum, divertit i instructiu, algunes 
d’aquelles històries excepcionals i pro-
porciona les pautes bàsiques per a la 
convivència amb una mascota.
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El juny del 2011, Susan Spencer-
Wendel va saber que patia esclerosi 
lateral amiotròfi ca, una afecció irre-
versible que destrueix els nervis que 
van als músculs. Tenia 44 anys. Va 
renunciar a la feina i va dedicar temps 
a la família. També va escriure aquest 
llibre, i ho va fer teclejant al seu iPhone 
lletra per lletra només amb el polze 
dret, únic dit vàlid que li quedava. És 
un llibre dur que traspua optimisme i 
sentit de l’humor.

Aquesta novel·la narra la història de 
la Casa Milà, coneguda com la Pedre-
ra, i el seu arquitecte, Antoni Gaudí. 
L’escriptora Teresa Roig planteja dues 
històries d’amor (de Josep Guardiola 
i Antoni Gaudí) que transcorren en 
paral·lel durant anys, fi ns que es cre-
uen en el lloc i moments precisos i que 
transcendiran més enllà del temps i 
de l’espai. Les vides d’uns homes que, 
amb el seu afany de superació, van 
transformar una ciutat.
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