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HILARI RAGUER (Ed.)
Arxiu de l’Església catalana
durant
la guerra civil II/2
Publicacions de l’Abadia
Montserrat, 2017, 354 pàg.

Aquest volum és sobretot, com els
anteriors, la continuació de l’Arxiu
Vidal i Barraquer, completada amb
documents d’eclesiàstics i també
entitats i personalitats polítiques o
civils importants per a l’Església catalana. S’hi incorporen igualment documents dels arxius secrets vaticans
recentment oberts als investigadors.

XULIO RICARDO TRIGO
L’homenatge
Columna, 2017, 299 pàg.

Sitges 1932. Convidat per la vídua
d’en Santiago Rusiñol, en Carles Solé
arriba a l’estació de tren de Sitges
per allotjar-se al Cau Ferrat. El seu
objectiu és l’homenatge escrit que
vol dedicar al moviment modernista, però en realitat persegueix una
venjança personal contra els grans
pintors que anys enrere li van negar
un lloc de privilegi.

ESTELA CHOCARRO
Te daré un beso antes de morir
Maeva, 2017, 317 pàg.

Rebeca Turumbay no s’ha tornat a
posar en contacte amb els seus amics
de Cárcar i s’ha refugiat a Florència,
on estudia restauració d’art renaixentista. Víctor Yoldi s’ha traslladat
a Pamplona per treballar al Diario
de Navarra. Quan té l’oportunitat
d’escriure un article sobre la presó
aprofita per visitar el seu veí, Jonás
Sádaba, que continua a la presó.

JULIAN BARNES
Nivells de vida
Angle Editorial, 2017, 126 pàg.

Aquest llibre ens proposa tres
històries aparentment inconnexes
que acaben mostrant secrets i subtils
lligams. I la nostra percepció de cada
història canvia. El resultat és un llibre
enlluernador, que trenca les barreres
dels gèneres i s’endinsa en l’aventura de viure, els reptes impossibles,
l’amor incontenible i el dolor de la
pèrdua. Literatura en majúscules.

MAITE CARRANZA-JÚLIA PRATS
Germanes, gossos, friquis i
altres espècimens
Edebé, 2017, 311 pàg.

La rossa, angelical i perfecta Àngela és suplantada a Dublín per la seva
imperfecta germana Marina, especialista en embolics i desastres. Humor,
intriga i amor en aquesta trepidant
comèdia d’embolics en la qual ningú
no és el que sembla.
La millor Maite Carranza en la seva
faceta més eixelebrada, en aquesta
ocasió a quatre mans.

