
JUAN VICENTE BOO
33 claves del papa Francisco
San Pablo, 2019, 428 pàg.

Es pot reflectir tota la persona-
litat i tota l’activitat del papa Fran-
cesc en trenta-tres claus? És evident 
que no, malgrat que la responsabi-
litat d’un periodista és intentar-ho. 
Encara més en aquesta època de 
desafiaments i presa de decisions 
fonamentals davant de qüestions 
de vital importància per a l’Església 
com el clericalisme o la corrupció… 
a les quals s’enfronta el Papa argentí.

JOAN SALES
El vent de la nit
Club Editor, 2019, 313 pàg.

«La guerra és una fulana que 
t’emmetzina la sang per sempre», 
escriu Joan Sales a Incerta glòria. A 
El vent de la nit se’n mesura l’abast. 
La mena de pau de després de la 
guerra és la nit enrarida i malalta de 
trenta anys de franquisme esbude-
llada per un supervivent, en Cruells. 
Ell és l’únic de la seva brigada que 
ha tornat al país després de la derro-
ta. Guerra, amor i joventut són tres 
estats d’excepció.

STUART TURTON
Las siete muertes de Evelyn Hard-
castle
Ático de los Libros, 2019, 480 pàg.

El que comença com una cele-
bració acaba en tragèdia. Els Har-
dcastle han organitzat una festa a 
Blackheath, la casa d’estiueig, per 
anunciar el compromís de la seva 
filla petita, l’Evelyn. Al final de la nit, 
quan els focs artificials esclaten al 
cel, la jove és assassinada. Obra 
Guanyadora del Premi Costa i fina-
lista del CWA Gold Dagger Award.

CLAIRE CAMERON
La última neandertal
Maeva Ediciones, 2019, 304 pàg.

Fa 40.000 anys, quan l’era dels 
neandertals arriba a la fi, un últim 
grup familiar lluita per sobreviure 
després d’un hivern molt dur. Chica, 
la filla gran, està en edat de repro-
duir-se per assegurar la continuïtat 
del clan, però la família s’acaba se-
parant i ella s’haurà de sacrificar 
per la supervivència dels seus. La 
investigació científica i la maternitat 
s’uneixen en aquesta novel·la.
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DOROTHY WHIPPLE
Alguien distante
Ediciones Palabra, 2019, 142 pàg.

Aquesta novel·la, publicada a 
principis dels anys 50, continua re-
sultant de gran interès en l’actuali-
tat. És la història d’una família feliç 
de classe mitjana. L’Avery i l’Ellen 
tenen dos fills meravellosos, però 
una sèrie de circumstàncies posen 
en joc el matrimoni, la confiança i 
els vincles familiars. Algun d’ells és 
realment culpable del que passa?

RAIMON PANIKKAR
Iniciació als Veda
Fragmenta Editorial, 2019, 142 pàg.

Una de les manifestacions més 
belles de l’Esperit és la que ens ha 
arribat sota el nom dels Veda, un 
dels corpus de literatura religiosa 
més antics de la humanitat, apare-
gut al nord de l’Índia entre el 2000 
i el 1000 aC. Aquesta antologia 
proposa un autèntic camí iniciàtic 
que, seguint el ritme de la vida del 
cosmos, ens porti al renaixement 
de la vida plena en nosaltres.




