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Després de La caiguda dels gegants 
i L’hivern del món arriba el fi nal de 
la gran història de les cinc famílies 
les vides de les quals s’han entrella-
çat a través del segle XX. L’any 1961 
Rebecca Hoffman, professora a Ale-
manya de l’Est i néta de lady Maud, 
descobrirà que la policia secreta l’està 
vigilant mentre el seu germà menor, 
Walli, somia amb fugir a Occident per 
esdevenir músic de rock.

La religió ha esdevingut el com-
bustible més efi caç de la violència 
política: en lloc d’educar les masses 
de cara a la pau, les arrossega a 
manifestacions i de vegades a actes 
de violència, i fi ns i tot incita alguns 
individus a cometre actes terroristes. 
L’egiptòleg Jan Assman es pregunta 
en aquesta obra fi ns a quin punt el 
monoteisme ha estat l’instigador 
principal de nombroses situacions 
de violència.

Aquest llibre del sacerdot Gian-
franco Fregni ens ofereix la invitació 
a refl exionar sobre la vida matrimoni-
al a la llum de la Paraula de Déu i, en 
concret, a través del llibre de Tobies. 
Ens presenta un camí per arribar a 
la santedat i la felicitat en la família 
mitjançant l’experiència de Tobies i 
Sara. La confi ança en l’amor de Déu 
va ser el que els va ajudar a treure 
experiències positives dels diferents 
maldecaps de la vida.

Recrear ens convida a donar «nou 
alè» a les celebracions d’Advent, 
Nadal i Epifania. Per a molts poden 
ser les festes d’hivern; per als cristi-
ans són les festes de la manifestació 
de Déu en la seva humanitat, en 
Jesucrist. El sacerdot i liturgista 
Adolfo Lucas Maqueda ens ajuda a 
precisar el sentit litúrgic de les festes 
i ens regala materials per fer servir 
a les celebracions d’aquests temps 
litúrgics.

El voluntariat penitenciari es mou 
entre dues realitats antagòniques: les 
persones que gaudeixen de llibertat 
i que tenen el dret de viure en pau i 
les persones privades de llibertat i que 
tenen el dret de reintegrar-se en la 
societat. En aquest context, en aques-
ta obra es plantegen dues qüestions 
fonamentals: com entendre tant el 
voluntariat penitenciari com el càstig 
avui dia des d’una ètica cristiana.

Aquest volum, escrit pel científi c 
Richard Preston, va ser publicat el 
1994 per explicar els orígens i l’evo-
lució del virus de l’Ebola i advertir 
del perill de la seva propagació en 
el futur. La narració d’aquesta histò-
ria, que es llegeix com una novel·la, 
es basa en fets reals documentats i 
contrastats. Una font rica en dades 
fidedignes sobre tots els aspectes 
involucrats en aquest desafi ament 
de la natura.

JOAN BOSCH
Moments estel·lars de 
Catalunya Edicions La Campana, 
2014, 220 pàg.

SHERMAN ALEXIE
Diari del tot verídic d’un indi 
a mitja jornada
Edicions de 1984, 2014, 238 pàg.

JAN ASSMANN
Violencia y monoteísmo
Fragmenta Editorial, 2014, 124 pàg.

ADOLFO LUCAS MAQUEDA
Recrear el Adviento, la Navidad 
y la Epifanía
Editorial CCS, 2014, 180 pàg.

ÉDISON FAÑANÁS LANAU
Voluntariado y prisión
Editorial Claret, 2014, 598 pàg.

L’escriptor i físic Joan Bosch és 
l’autor d’aquest relat en el qual ens 
explica com uns homes brillants i 
tenaços, però també somiadors, van 
aconseguir uns reptes que semblaven 
en principi impossibles i que van fer 
que Catalunya pogués prosperar al 
llarg de la història. Els protagonistes 
són cinc personatges que contagien 
al lector el seu entusiasme i confi ança 
en una sèrie de projectes d’allò més 
variats.

Una crònica de l’adolescència d’un 
jove indi americà, anomenat Junior, 
que mira d’allunyar-se de la vida 
que pensava que estava destinat a 
viure. Aquest és, en línies principals, 
el contingut d’un llibre basat en les 
experiències personals de l’autor, 
Sherman Alexie, nascut a la reserva 
índia de Spokane. Poeta, novel·lista, 
guionista i director de cinema, va 
obtenir l’any 2007 el Premi Nacional 
Literari.
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