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Joan-Carles Mèlich és una de 
les veus més singulars del pensa-
ment català d’avui per l’originalitat 
i el rigor de les seves anàlisis i per 
la forma en què les transmet. En 
converses amb l’editor Ignasi Mo-
reta, el lector pot descobrir per 
què va estudiar filosofia, en què 
creu i en què no, per què la seva 
crítica constant a la metafísica i 
als absoluts...

L’autora ens ofereix un recull de 
contes cosits amb un fil conductor 
que els relliga com un brodat: les pro-
tagonistes són sempre dones, de ne-
nes a velles. Amb coratge i confiança, 
però també amb dubtes i somnis, són 
les heroïnes quotidianes de les seves 
pròpies vides. Són històries sorpre-
nents, dolces a vegades i amargues 
d’altres, com la vida mateixa. 

Tenia 17 anys quan va trepitjar 
una aula per primer cop. Tara Wes-
tover va néixer en el si d’una família 
de mormons i no disposava ni de 
certificat de naixement. Aquest vo-
lum és el difícil camí que l’acabarà 
portant de les muntanyes solitàries 
d’Idaho a les millors universitats del 
món. Una història d’aprenentatge i 
de superació. 

Paulo Coelho narra la trobada 
entre dos joves: en Paulo, que vol 
ser escriptor i que arriba a Amster-
dam a la recerca del sentit de la vi-
da, i la Karla, una noia de Rotterdam 
que està decidida a canviar la seva 
manera de veure el món. Junts fa-
ran «la ruta hippie», que recorria el 
llegendari Magic Bus, un viatge per 
Europa i Àsia camí de Katmandú. 
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Aquest llibre vol ser com un pe-
tit evangeli que podem dur sempre 
a la butxaca per tal que la Paraula 
del Senyor habiti sempre al nostre 
cor. Les Benedictines de Mont-
serrat han comentat el text de 
l’evangeli de cada dia amb refle-
xions ben properes a la vida diària 
dels homes i dones d’avui, que ens 
ajudaran a pregar i a viure en clau 
evangèlica.
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En aquestes pàgines, l’autor 
proposa rellegir les intuïcions fo-
namentals de Jacques Maritain 
perquè contribueixin a regenerar 
la vida comunitària. Per a Joan Ri-
gol, Maritain és un dels referents 
sòlids que ens permetrà bastir de 
nou l’edifici de la vida política a 
partir d’un dels elements irrenun-
ciables de la nostra civilització: 
l’humanisme.
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