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NAHMAN DE BRATSLAV
Contes cabalístics
Fragmenta, 2017, 642 pàg.

LLEONARD DEL RIO I 
CAMPMAJÓ
Estimats fills. 100 poemes
Parnass, 2017, 264 pàg.

Aquests textos són un document 
de primer ordre dins de l’hassidisme, 
un moviment divers i plural arrelat 
a la religió jueva que concep la 
corporalitat com un dels múltiples 
aspectes del diví. L’hassidisme es pot 
entendre com l’evolució lògica dels 
diferents corrents místics d’època 
medieval fruit de la necessitat sentida 
de renovació espiritual del judaisme. 

El Kim i la Laura es coneixen a la 
universitat. Venen de mons molt di-
ferents. Ell és fill d’un hoteler del pas-
seig de Gràcia de Barcelona; ella, de 
Banyoles, és senzilla i idealista. Junts 
riuen, es diverteixen i, units pel vincle 
de l’amistat, superen els esculls del 
destí. Malgrat els seus camins diver-
gents, saben que sempre hi són per 
ajudar-se. Tant se val la distància. 

Aquests cent poemes tenen es-
sencialment com a fil conductor la 
sensibilitat de l’autor, el periodista i 
escriptor Lleonard del Rio, i la volun-
tat de dedicar-los als seus quatre fills. 
D’aquests poemes, seixanta-sis han 
estat premiats en certàmens, concur-
sos i jocs florals d’arreu de Catalunya, 
la qual cosa implica la gran qualitat 
d’aquestes composicions.

Durant segles, l’or blanc ha fasci-
nat emperadors, alquimistes, artistes, 
filòsofs, artesans i col·leccionistes. 
Tots volien descobrir la recepta 
d’aquesta substància tan valuosa. 
L’escriptor Edmund de Waal emprèn 
en aquestes pàgines un viatge fasci-
nant (la Xina, Anglaterra…) per la 
història de la porcellana per tal de 
descobrir el veritable significat del 
color blanc. 

De la suma de virtuts de la seva àvia 
i de la seva mare (l’amor per la cuina 
i el tarannà d’anar per feina), l’autora 
d’aquest volum ha escrit aquest llibre 
jove, pràctic, multicultural, saborós i, 
fins i tot, divertit. Un llibre ideal per a 
qui li agradi menjar bé i cuinar sense 
gaires dificultats per aconseguir que 
les amistats convidades a sopar que-
din embadalides.

EDMUND DE WAAL
L’or blanc
Edicions 62, 2017, 456 pàg.

ESTER MARCOS JORDÀ
La cuina de la néta
Cal·lígraf, 2017, 148 pàg.

XAVIER BOSCH
Nosaltres dos
Columna, 2017, 560 pàg.

KENT HARUF
Nosaltres en la nit
Angle, 2017, 154 pàg.

Addie Moore i Louis Waters són 
vidus i saben què és la soledat. De la 
distància i l’estranyesa dels primers 
moments, avancen cap a la compli-
citat, cap a un coneixement profund 
de l’altre. En la quietud de la nit, 
parlen amb franquesa sobre la seva 
joventut, els matrimonis i els fills, les 
esperances, la solitud i les pors. Qui 
sap si passaran junts la resta de les 
seves vides.

CRISTÓBAL MARTÍNEZ San Jeró-
nimo de la Murtra. El monasterio 
olvidado que cambió el mundo 
Círculo Rojo, 2017, 436 pàg.

MICHAEL MORPURGO i 
QUENTIN BLAKE
Que bé que ens ho hem passat!
Bambú, 2017, 38 pàg.

El monestir de Sant Jeroni de la 
Murtra, situat a Badalona, va esde-
venir durant segles un punt neuràlgic 
de l’humanisme cristià. Monarques 
(els Reis Catòlics, Carles V o Felip II) i 
grans personatges (Cristòfor Colom, 
Ramón Pané…) van estar vinculats 
estretament al cenobi. A més, és ex-
cepcional la simbologia que amaga 
el seu art escultòric i arquitectònic.

La setmana que passen a la granja 
de Nethercott és la més esperada per 
la mestra i els alumnes d’una escola 
de Londres. Allà hi fan feina de gran-
gers: alleten els vedells, planten ar-
bres, arrenquen patates, cullen ous, 
pomes, mores... Cada any tornen a 
la ciutat carregats d’anècdotes, però 
l’any que hi va anar en Ho, un noi 
orfe i refugiat, va ser extraordinari.




