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Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, 2016, 216 pàg.

Aquest llibre conté un centenar de
postals del Montseny, de començament del segle XX, col·leccionades i
comentades per Carles Albesa i Riba.
Cada postal apareix encarada a una
fotografia en color. El fotògraf David
Monfil ha reproduït el mateix indret
en l’actualitat i ha procurat mantenir
la perspectiva idèntica que la de la
postal.

L’Arca, 2016, 288 pàg.

Del Besòs al Llobregat, de Collserola a la platja del Bogatell, aquesta
obra ens mostra una sèrie de rutes
—històriques, literàries, gastronòmiques o artístiques— que ens ajudaran
a redescobrir la ciutat de Barcelona i
el seu valuós patrimoni sociocultural.
Recorreguts sorprenents que passen
desapercebuts al vianant i que no
solen trobar-se a les guies turístiques.

Pagès, 2016, 318 pàg.

L’Elíades, fotògraf i investigador
eventual, es troba embolicat en
nous misteris per les terres de l’Ebre.
Un terrible incendi, assassinats, empresaris sense escrúpols i la recerca
d’una família dispersada després de
la guerra civil, el portaran des d’Arnes
cap a Horta de Sant Joan, Alcanyís,
etc. Un mosaic de personatges tocats per les dures circumstàncies de
la vida.

Edicions de 1984, 2017, 702 pàg.

El polifacètic Lluís Solà es proposa
en aquest volum reflexionar seriosament sobre el sentit i el valor de tota
una sèrie d’elements que sempre han
estat al cor, a la ment i a la boca de
l’ésser humà: la llibertat, la justícia,
l’amor, l’art, la ciència… en definitiva, la vida i la mort. Són qüestions i
preocupacions que afecten des de
sempre la condició humana.

Guadalmazán, 2016, 350 pàg.

Després de l’èxit aconseguit amb
les seves obres anteriors, el biòleg i
científic José Ramón Alonso presenta
en aquest llibre nous personatges i
noves investigacions, però mantenint
l’equilibri entre ciència i humanitats,
amb sentit de l’humor. La neurociència és un àmbit on els descobriments
s’esdevenen a un ritme vertiginós;
una història de triomfs i fracassos.

