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CARMINA TARÍN
A solas contigo, mi Amor
Fonte-Monte Carmelo, 2021, 
110 pàg.

L’apassionada història d’amor 
d’una ànima seduïda per Déu mos-
trada al llarg d’aquestes pregàries 
amb sorprenent sinceritat i frescor. 
Emocions profundes, somriures, 
veneració, passió, complicitat... i 
moments de foscor. Conté pròlegs 
de Xavier Melloni, s.j. i de Viqui Mo-
lins, s.t.j.

Las recetas verdes de
MasterChef
Espasa, 2021, 200 pàg.

En aquest llibre trobareu plats 
elaborats amb una gran varietat de 
productes de temporada. Setanta 
receptes sorprenents i creatives 
perquè les protagonistes indiscu-
tibles dels vostres menús siguin les 
verdures, les hortalisses, les arrels, 
les fulles, les flors i els llegums. Per-
què el que és saludable també és 
divertit.

TREVOR NOAH
Prohibit néixer
Edicions de 1984, 2021, 334 pàg.

Un nen criat en un règim opres-
siu que no encaixa enlloc i que es 
veu obligat a fingir que no és fill 
dels seus pares. El seu mestissatge 
desafia les lleis sud-africanes i posa 
en relleu les absurditats i les inco-
herències d’un sistema obsessionat 
pel color de la pell. Però aquesta és 
també la història d’una mare rebel 
que lluita per donar un futur millor 
al seu fill.

MARTHA HALL KELLY
Las rosas olvidadas
Maeva, 2021, 528 pàg.

El destí de tres dones extraordi-
nàries queda unit entre Sant Peters-
burg, París i Nova York sota l’ombra 
de la Primera Guerra Mundial i la 
Revolució bolxevic. Tres dones in-
domables, Sofya Stréshnev, Eliza 
Ferriday i Varinka, que triomfen so-
bre les dificultats i que donen vida 
a una època històrica complexa i 
turbulenta.

JOSEP MARIA RÀFOLS CABRISSES
La increïble història del bisbe Irurita
Editorial Base, 2021, 169 pàg.

Quan el 1936 una multitud de 
revolucionaris va assaltar el Palau 
Episcopal, Irurita va fugir disfres-
sat i va viure ocult durant quatre 
mesos a pocs metres del Palau de 
la Generalitat. Acabada la guerra, 
un cadàver trobat en una fossa co-
muna va ser identificat com el del 
bisbe i portat en processó solemne 
fins a la catedral de Barcelona on va 
ser enterrat. 

AUTORS DIVERSOS
Repensar l’economia a partir de la 
pandèmia
Claret, 2021, 94 pàg.

El canvi de l’economia que exi-
geix el Sant Pare requereix també 
un canvi en la nostra comprensió 
del món material en què vivim. El 
nostre model econòmic està molt 
lligat a què entenem per riquesa i 
en com entenem què és allò que 
ens fa veritablement rics. 




