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JAUME FIGA VAELLO 
Chema Postigo
El hombre que hizo volar su corazón
Palabra, 2019, 315 pàg.

Qui era en Chema? Un pare bo-
jament enamorat de la seva esposa, 
dels seus 18 fills, dels seus amics, 
i dels seus germans i familiars. I, 
sobretot, de Déu. Un pare que va 
provocar un tsunami espiritual al 
seu voltant. 

En aquest llibre descobrireu per 
què i com va fer volar el seu cor i el 
de molts altres.

CRISTINA MORATÓ
Diosas de Hollywood
Plaza&Janés, 2019, 556 pàg.

La temperamental i indomable 
Ava Gardner, l’enlluernadora Rita 
Hayworth, l’elegant Grace Kelly i la 
gran diva dels ulls violeta Elizabeth 
Taylor van fer somiar milions d’es-
pectadors. L’autora ens descobreix el 
costat més humà d’aquestes estrelles 
dels segle XX, protagonistes d’una vi-
da molt més intensa i dramàtica que 
la de qualsevol dels personatges que 
van interpretar a la gran pantalla.

GILL FARRER-HALLS
Aceites esenciales
para meditar, respirar, relajarse y 
dar masajes / Blume, 2019, 160 pàg.

Aquesta guia revela els benefi-
cis pràctics de 40 olis essencials. 
Aprendreu a utilitzar aquestes es-
sències aromàtiques naturals per 
calmar el cos i la ment, alleujar mals 
comuns i preparar els vostres cos-
mètics i tractaments per a la pell. 
Inclou 40 receptes, com mescles 
per a massatges, banys de bom-
bolles naturals, tes relaxants i més.

IRVIN D. YALOM
Memòries
Edicions de 1984, 2019, 445 pàg.

Després de passar-se tota la vi-
da explorant la dels altres, aquest 
escriptor psiquiatre nord-americà 
reflexiona sobre el seu propi viatge. 
Per primera vegada, teixint enllaços 
entre la seva formació, les històries 
dels seus pacients, els herois de les 
seves novel·les, els seus amors i els 
seus remordiments personals, ens 
revela el fil del seu pensament.

PAOLO SCQUIZZATO
Cada historia es historia sagrada
El evangelio según san Mateo
Paulinas, 2019, 141 pàg.

Per a sant Mateu, tenir fe, seguir 
Jesús, en resum, ser cristià, signifi-
ca comprometre’s amb la justícia, 
la pau i la cura dels éssers humans. 
L’autor ens presenta una reflexions 
profundes entorn de diversos pas-
satges que poden servir per prepa-
rar la litúrgia dels diumenges i algu-
nes de les principals solemnitats i 
festes del cicle A.

PETE JOHNSON
Cómo entrenar a tus padres
Editorial Bruño, 2016, 203 pàg.

Em dic Louis i acabo d’aterrar 
a Empollonlandia, o sigui, en un 
col·legi superseriós i superavorrit 
i, de sobte, els meus pares s’han 
obsessionat amb els meus deures, 
els exàmens i les activitats extraes-
colars. Un llibre amb molt d’humor, 
situacions caòtiques i amb molta 
tendresa i comprensió. 

Adient per a infants a partir de 
10 anys.




