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Projecte Hospital de campanya
Claret Editorial, 2018, 172 pàg.

ROSA M. PRAT I BALAGUER
Pedres blanques
Editorial Gregal, 2018, 270 pàg.

A. J. CRONIN
Las llaves del reino
Ediciones Palabra, 2018, 447 pàg.

L’any 2014, després del Congrés celebrat a Barcelona sobre
la pastoral de les grans ciutats,
el papa Francesc deia: «El nostre
desafiament és doble: ser acollidors amb els pobres i immigrants
i valorar la seva fe.» Les esglésies
de Sant Anton a Madrid i de Santa
Anna a Barcelona han volgut escoltar aquestes paraules i posar-se en
sortida evangelitzadora d’una manera particular.

Pedres blanques és una novel·la
històrica del segle XIV que tracta
de la confrontació de la comunitat religiosa del monestir de les
monges clarisses de Santa Maria
de Petras Albas de la vila de Sarrià
amb el papa Benet XII d’Avinyó. Tot
s’origina quan el Pontífex vol reformar els ordes religiosos i promulga
les Constitucions. Novel·la finalista
del Premi Autor Revelació de l’Ateneu Barcelonès (2016).

El protagonista d’aquest relat
té una ànima recta, una humilitat
pregona i una barreja d’energia i
dolçor. Cronin, amb el seu mestratge habitual, relata aventures i
lluites, esbossa ànimes i ambients
i crea en la figura central un dels
personatges més interessants de
la novel·lística contemporània.
Una novel·la extraordinària,
barreja de realisme i crítica social.

CARME CHAPARRO
La química de l’odi
Columna, 2018, 430 pàg.

GUIES INSIGHT
Explora París (en català)
Cossetània Edicions, 2016,
156 pàg.

RUTH WARE
El joc de les mentides
Bromera, 2018, 386 pàg.

Què faries si, després d’haver
sobreviscut a la que vas creure que
era la prova més dura que podies
suportar, el destí et portés una altra vegada al límit?
Després de l’èxit de No soy un
monstruo, traduïda a diferents llengües i que serà portada a la pantalla, Carme Chaparro es consolida
amb aquesta segona novel·la, com
una de les autores de thriller més
interessants i arriscades.

Amb aquesta guia podreu descobrir els millors racons d’aquesta
ciutat tan meravellosa: els monuments més emblemàtics, els museus d’art més destacats, els barris
històrics i molt més. Recomanacions dels llocs on menjar, beure i
dormir.
També hi trobareu consells sobre la cuina local, el que podeu
comprar i el que no us podeu perdre.

Quan, a la matinada, la Isa rep
un missatge que diu «us necessito» de seguida s’adona que el passat ha tornat per passar comptes.
Així que no ho dubta gens i agafa
el primer tren des de Londres fins
al poble costaner de Salten, on la
marea baixa ha deixat al descobert
les restes d’un cadàver.
Una trama sòlida, absorbent,
emotiva i plena d’astúcia.

