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Aquesta novel·la coral, basada en 
els fets que van convertir els seus 
protagonistes en veritables herois, 
aporta llum a la tragèdia que va patir 
el poble armeni el 1915. Un genocidi 
deliberadament silenciat que l’es-
criptor Franz Werfel (1890-1945) va 
donar a conèixer en la que és consi-
derada la seva obra mestra literària, 
publicada el 1933 i que ara es tradueix 
per primer cop al català.

Des de temps immemorials, la 
humanitat ha cercat transcendir la 
realitat quotidiana: evadir-se i trobar 
una «segona realitat», l’àmbit que 
ha anomenat sobrenatural. Al cer-
vell hi ha estructures que, quan són 
estimulades, són capaces de generar 
experiències espirituals, místiques, 
religioses o de transcendència. No hi 
ha religió sense espiritualitat, però sí 
espiritualitat sense religió.

Quines són les causes i les possibles 
solucions per a l’actual crisi ambien-
tal que afecta la salut i la seguretat 
alimentària? Per què la situació de 
degradació mediambiental és un im-
peratiu ètic per viure d’una manera 
tan diferent? Té sentit parlar d’una 
aliança entre l’ésser humà i el medi 
ambient? A aquestes i moltes altres 
qüestions respon la biòloga Silvia 
Albareda.

Aquest llibre recull les catequesis 
del papa Francesc sobre l’Església 
pronunciades entre el 18 de juny i 
el 3 de desembre del 2014. Té una 
capacitat especial per tractar temes 
complexos amb la profunditat més 
gran i alhora de la manera més 
senzilla. S’hi inclouen les principals 
intervencions del Papa en els seus 
viatges apostòlics a Corea, Albània 
i Turquia. Un material idoni per a la 
formació cristiana.

Què diu el magisteri de l’Església 
sobre els nous ministeris en l’àmbit 
mundial? El teòleg Antonio José de 
Almeida combina en aquesta obra 
el seu profund coneixement eclesi-
ològic amb un zel apassionat per la 
vida de les comunitats i la fi delitat a 
l’Esperit. Avalua textos del magisteri 
de l’Església amb serenor, objectivitat 
i llibertat per confrontar-los amb els 
reptes del present.

Vint-i-un poemes d’amor i d’altres 
temes, de qualitat extraordinària, 
que no es van incloure en les obres 
publicades i que ara veuen la llum. 
Una ocasió excel·lent per delectar-se 
amb versos mai llegits abans de Pablo 
Neruda, un dels poetes més grans de 
tots els temps. La rellevància enorme 
d’aquesta obra inèdita rau en el fet 
que els poemes pertanyen a l’època 
de maduresa de Pablo Neruda.
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Elisabet Pedrosa va escriure el 2009 
Criatures d’un altre planeta, on relata-
va què signifi cava viure amb una fi lla 
malalta de la síndrome de Rett. Això 
va contribuir a la divulgació d’aquesta 
malaltia i a la seva investigació. Malau-
radament, la seva fi lla Gina va morir, 
amb 11 anys, el 16 de gener del 2014. 
Després de la seva mort, la seva mare 
va començar a escriure aquest llibre on 
descriu els darrers dies de la Gina.

Abans que el seu fi ll adolescent 
marxi a la universitat, en Douglas i la 
Connie han planejat fer un viatge per 
Europa tots tres plegats. Un itinerari 
que esdevindrà per als membres de 
la família una experiència vital. Es 
tracta d’una història sincera i intensa 
que parla del que ens commou i ens 
preocupa a tots, un text que deixa 
en el lector una empremta inesbor-
rable.
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