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FRAY LUIS DE GRANADA
Introducción del símbolo de la fe
Espasa, 2021, 528 pàg.

Aquesta obra, escrita entre el 
1583 i 1585, és un compendi del 
que tot cristià ha de saber a base 
de preguntes i respostes. L’origi-
nalitat es troba en l’extensa intro-
ducció on explica els temes prin-
cipals de la doctrina catòlica, com 
poden ser la creació o la redemp-
ció, i en destaca les virtuts enfront 
dels moviments herètics que es 
vivien aleshores.

GESSAMÍ CARAMÉS
Meleta de romer
Cossetània, 2021, 175 pàg.

De la mà de la Gessa, per fi 
deixarem de banda la por als gra-
matges, quantitats i temperatures 
i entendrem el perquè de cada 
elaboració. Comencem amb re-
ceptes bàsiques i acabem amb els 
pastissos més sofisticats, passant 
per pans, brioixos i fins i tot opci-
ons sense gluten, sense lactosa i 
baixes en calories.

MARÍA DUEÑAS
Sira
Columna, 2021, 672 pàg.

La Segona Gran Guerra s’ha 
acabat i el món comença una tor-
tuosa reconstrucció. La Sira deixa 
enrere les seves funcions com a 
col·laboradora dels serveis secrets 
britànics i ara afronta el futur amb 
moltes ganes de serenitat. Però no 
ho aconseguirà. El destí li té pre-
parada una tràgica sorpresa que 
l’obligarà a prendre sola les regnes 
de la seva vida.

MARTÍ BOADA
Poesia forestal
El Cep i la Nansa, 2021, 246 pàg.

Poesia forestal travessa els orí-
gens del coneixement i la passió. 
L’amor cap a l’entorn natural, la cri-
da al canvi, el laberint del temps, 
l’amistat i l’observació... L’origen 
de totes aquestes vivències moti-
va l’acció, són la primera raó que 
animen l’escriptura. Més de 130 
poemes que donen testimoni del 
vast univers boadià.

MARION MULLER-COLARD
L’altre Déu
Fragmenta Editorial, 2020, 128 pàg.

Vivim sovint sota la creen-
ça d’una justícia immanent i ni 
tan sols en som conscients. Fruit 
d’aquesta creença, pensem: «Com 
que Job era bo, no podia passar-li 
res de terrible.» Ens cal pensar un 
Altre Déu que no sigui garant de 
la nostra seguretat sinó de la llui-
ta pròpia de qualsevol existència. 
Pensar Déu com a brot de vida.

NICOLA GORI
Carlo Acutis
Un genio de la informática en el cielo
Ciudad Nueva, 2021, 176 pàg.

Carlo Acutis era un noi ple de 
projectes i atret per la informàtica 
i els videojocs. Però estava deter-
minat, com deia santa Teresa de 
Lisieux, a «fer extraordinàriament 
bé i per amor les coses ordinàri-
es». Amb quinze anys, Carlo va 
viure intensament la vida, amb la 
passió d’un apòstol i amb el som-
riure d’un benaurat.




