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AUTORS DIVERSOS
Calendari L’Ermità 2023
Edicions Morera, 2022, 68 pàg.

Aquest calendari ofereix con-
tinguts clàssics com són les dades 
astronòmiques, el santoral, les fes-
tivitats, les dates de fires, mercats i 
festes majors, així com recomanaci-
ons per al bon conreu de les plantes 
de l’hort i el jardí. Inclou un calendari 
infantil desplegable i àudios (a tra-
vés d’un codi QR) dels autors dels 
articles.

ANNICK DE SOUZENELLE
La paraula al cor del cos
Fragmenta Editorial, 2022, 288 pàg.

Annick de Souzenelle va decidir 
un dia rellegir la Bíblia i la va redes-
cobrir a la llum de les mil riqueses 
semàntiques de la llengua hebraica 
i dels principis fonamentals de la 
psicologia de les profunditats. Va 
intentar penetrar el Llibre sagrat 
com hauria escoltat la veu del seu 
propi mestre interior. Alhora, es va 
posar a rellegir el món exterior.

LLUÍS DURAN
Manuel Carrasco i Formiguera. 
Pensament i acció
Viena Edicions, 2022, 928 pàg.

L’historiador Lluís Duran ens des-
cobreix la biografia i el llegat polític 
d’un home que va consagrar la seva 
vida a defensar Catalunya, la demo-
cràcia i la República, encara que ai-
xò li comportés represàlies durant 
la dictadura de Primo de Rivera i, en 
plena Guerra Civil, un judici suma-
ríssim que el condemnà a l’afuse-
llament per les tropes franquistes.

FRANCESC MIRALPEIX VILAMALA
El Grand Tour de Josep Anton de 
Cabanyes i Ballester (1797-1852)
Universitat de Barcelona i altres, 
2022, 226 pàg. 

Llibre de la Col·lecció Memo-
ria Artium, on es descriu el viatge 
formatiu realitzat per Josep Anton 
de Cabanyes entre el 1816 i el 1824 
per diversos països d’Europa i per 
Espanya. Unes vivències recollides 
en un petit bloc escrit en alemany i 
que es dona a conèixer per primera 
vegada. També va ser un important 
col·leccionista. (Ramon Ribera)

Llibres més 
venuts el mes 
de NOVEMBRE

THEODOR KALLIFATIDES
Amor i enyorança
Galàxia Gutenberg

NÚRIA ORTÍN
Condemnes compartides
Editorial Claret

JUANJO FERNÁNDEZ SOLA
Contes del mestre Azenyat 
per a educadors
Editorial Claret


