
SANTIAGO MATA
El secreto de la Virgen de 
Guadalupe
Editorial Sekotia, 2020, 176 pàg.

L’autor reconstrueix, amb gran 
precisió, els avatars de Juan Diego, 
«Àliga que parla», el recel que va 
provocar el seu testimoni en aquell 
moment i el canvi radical en les re-
lacions entre els indígenes i els es-
panyols a Mèxic. La narrativa també 
ens permet reflexionar sobre nosal-
tres mateixos i conèixer un cúmul 
de problemàtiques que tenen molt 
a veure amb el present.
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XAVI BARROSO
L’avinguda de les il·lusions
Rosa dels Vents, 2020, 528 pàg.

Barcelona, 1909. Les germanes 
Romero arriben a la ciutat en plena 
Setmana Tràgica per servir a casa 
dels Puig. Els treballadors lluiten als 
carrers per unes condicions més 
dignes mentre la classe alta s’afer-
ra als seus privilegis. En una època 
on les dones ni tan sols tenien dret 
al vot, la Francisca serà sempre una 
dona lliure.

NOAM CHOMSKY
Cooperación o extinción
Ediciones B, 2020, 160 pàg.

Aquest lingüista, filòsof, politò-
leg i activista ens presenta un recull 
de textos que neix de l’anomenada 
«Trobada Chomsky» celebrada a 
Boston i dedicada a les amenaces 
a la supervivència planetària. Els 
temes fonamentals que tracta són 
l’emergència climàtica, l’amenaça 
nuclear i el perill de debilitament 
del sistema democràtic arreu del 
món.

CARMEN KORN
Filles d’una nova era
Columna, 2020, 560 pàg.

A l’Hamburg del 1919, la jove 
Henny somia convertir-se en lle-
vadora. De família burgesa, viu a 
l’ombra de la seva mare i, juntament 
amb la Käthe, d’origen més humil, 
acaben d’iniciar la seva formació a 
l’hospital. Les acompanyen dues 
noies més: l’Ida, rica i mimada, i la 
Lina, progressista i cultivada. Mal-
grat les diferències, es faran ami-
gues inseparables.

LEOLUCA PASQUA
La murmuración
Entre maldad y superficialidad
Paulinas, 2020, 144 pàg.

La paraula es pot utilitzar de ma-
nera superficial, provocant divisió, 
enfrontaments, perquè porta la 
maldat de fons per difamar i desa-
creditar a través de la murmuració; 
o es pot fer servir per tendir ponts, 
conduir a l’encontre i produir sem-
pre un efecte valuós i edificant.

BERT DAELEMANS
A orillas del Yukón
Fragmenta, 2020, 192 pàg.

«Som davant d’un text blanc 
com la neu que va envoltar l’autor 
durant els mesos en què s’inscriu 
aquest relat. Aquestes pàgines en-
senyen a mirar i caminar pel món 
de manera sagrada. Desperten la 
capacitat de reconèixer la veritat, la 
bellesa i la bondat que s’amaguen 
en qualsevol racó de la nostra ter-
ra.» Del pròleg de Javier Melloni.




