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Aquest llibre conté un centenar de 
postals del Montseny, de comença-
ment del segle XX, col·leccionades i 
comentades per Carles Albesa i Riba. 
Cada postal apareix encarada a una 
fotografia en color. El fotògraf David 
Monfil ha reproduït el mateix indret 
en l’actualitat i ha procurat mantenir 
la perspectiva idèntica que la de la 
postal. 

Després de l’èxit aconseguit amb 
les seves obres anteriors, el biòleg i 
científic José Ramón Alonso presenta 
en aquest llibre nous personatges i 
noves investigacions, però mantenint 
l’equilibri entre ciència i humanitats, 
amb sentit de l’humor. La neurocièn-
cia és un àmbit on els descobriments 
s’esdevenen a un ritme vertiginós; 
una història de triomfs i fracassos.

El cardenal Lluís Martínez Sistach, 
arquebisbe emèrit de Barcelona, re-
flexiona al llarg d’aquestes pàgines 
sobre l’exhortació apostòlica Amoris 
laetitia amb la finalitat de contribuir 
una mica a posar en relleu la riquesa 
del contingut amb què ens ha ob-
sequiat el papa Francesc i el treball 
pastoral que ens ha deixat com a 
pastor de tota l’Església. 

El polifacètic Lluís Solà es proposa 
en aquest volum reflexionar seriosa-
ment sobre el sentit i el valor de tota 
una sèrie d’elements que sempre han 
estat al cor, a la ment i a la boca de 
l’ésser humà: la llibertat, la justícia, 
l’amor, l’art, la ciència… en definiti-
va, la vida i la mort. Són qüestions i 
preocupacions que afecten des de 
sempre la condició humana.

L’Elíades, fotògraf i investigador 
eventual, es troba embolicat en 
nous misteris per les terres de l’Ebre. 
Un terrible incendi, assassinats, em-
presaris sense escrúpols i la recerca 
d’una família dispersada després de 
la guerra civil, el portaran des d’Arnes 
cap a Horta de Sant Joan, Alcanyís, 
etc. Un mosaic de personatges to-
cats per les dures circumstàncies de 
la vida. 
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Del Besòs al Llobregat, de Collse-
rola a la platja del Bogatell, aquesta 
obra ens mostra una sèrie de rutes 
—històriques, literàries, gastronòmi-
ques o artístiques— que ens ajudaran 
a redescobrir la ciutat de Barcelona i 
el seu valuós patrimoni sociocultural. 
Recorreguts sorprenents que passen 
desapercebuts al vianant i que no 
solen trobar-se a les guies turístiques. 
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Aquest volum ens convida a des-
cobrir l’islam silent i místic, un islam 
no exempt d’un intens vessant social i 
cultural que cerca sempre la trobada 
amb l’altre. L’autor ens fa entrar en 
el recinte del diàleg interreligiós: el 
destinatari de les cartes (Charles de 
Foucauld, el lector o la mateixa ne-
cessitat d’explicar-se) és el seu alter 
ego i alhora també és l’altre. 

Un recull de deu pelegrinatges 
anuals a monestirs i abadies d’arreu 
d’Europa per tal de viure la Setmana 
Santa i gaudir de la universalitat de 
l’Església catòlica. Aquest és l’ob-
jectiu essencial d’aquest llibre que 
recull les nombroses experiències, de 
recolliment i pregària, però també 
d’esbarjo, tertúlies i passejades, de 
la Fundació Setmana Santa. 
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