
Llibres

Postres gustoses
Enfornar magdalenes pot ser molt 
divertit, sobretot amb receptes ràpi-
des i fàcils. Aquest llibre proporciona 
més de cent receptes de cupcakes (de 
vainilla, de xocolata, de fruita seca, 
de fruita...) per a totes les ocasions: 
preparar-les en família, una festa de 
nens o un sopar romàntic. Per a la 
majoria d’aquestes receptes, no calen 
més de dotze minuts de temps de 
preparació. En aquest llibre es pre-
senta una gran selecció de receptes 
ben innovadores.

Intriga i 
emoció
Daniel Sempere i el seu amic Fermín s’em-
barquen de nou a l’aventura per fer front 
al repte més gran mai abans viscut. Un 
inquietant personatge amenaça de des-
vetllar un terrible secret. Plena d’intriga i 
emoció, es tracta d’una novel·la magistral 
en què els fils de L’ombra del vent i El joc 
de l’àngel convergeixen a través de l’en-
cant de la literatura i ens condueix cap a 
l’enigma que s’oculta al cor del Cementiri 
dels Llibres Oblidats.

Reflexió ètica
Aquest text de Francisco Javier León, especi-
alista internacional en bioètica, proporciona 
una visió àmplia i sintètica del panorama 
actual de la bioètica estructurada en tres 
parts. La primera aborda els fonaments 
teòrics des d’una perspectiva personalista; 
la segona tracta uns dilemes ètics (l’inici de 
la vida, l’avortament, la reproducció assis-
tida, l’eutanàsia...) i la tercera, la dimensió 
institucional i social (justícia, ecologia, 
feminisme...).
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Un vincle estret
Al llarg de la seva dilatada trajectòria 
periodística i literària, Josep M. Espinàs 
ha rebut moltíssimes cartes dels lectors. 
Rellegint-les, ara ha decidit comentar-ne 
unes quantes per escrit. Reconeix que, 
sense aquestes cartes, «m’hauria perdut 
molts estímuls per concretar algunes 
idees». I afegeix: «Les relacions entre els 
lectors i jo formen part de la meva bio-
grafia. És una experiència alliçonadora», 
afirma Espinàs en la introducció del llibre.
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Lleis de vida
Encara que tots estem cridats a una vida 
bella, bona i abundant, molt sovint ens 
trobem en el camí el mal, que impedeix 
que la vida neixi i es desplegui, cosa que 
duu a la destrucció i la mort. Existeixen 
unes «lleis de vida» que tothom té gra-
vades al cor. L’objectiu d’aquest llibre 
és mostrar cinc lleis que es refereixen 
al restabliment de les ferides perquè 
aconseguim evangelitzar la profunditat 
del nostre cor.
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Obres jurídiques
A partir del llegat jurídic de Ramon 
Martí d’Eixalà, personatge polifacètic 
de la primera meitat del segle XIX, 
la present obra pretén indagar en el 
pensament d’aquest autor, més cone-
gut per les seves aportacions filosòfi-
ques. Aquest llibre —la tesi doctoral 
en Dret de Judit Valls Salada— té com 
a propòsit centrar-se en l’anàlisi de 
les obres jurídiques de Martí d’Eixalà.

Un equip irrepetible
El periodista Marcos López i Miguel 
Ruiz, fotògraf del FC Barcelona, 
van acompanyar l’equip de Pep 
Guardiola al llarg de tota la tempo-
rada 2010-2011. Han documentat, 
des de l’interior del vestidor, els 
triomfs, el joc espectacular, l’esperit 
d’equip, etc. El 10% dels beneficis 
generats per la venda d’aquest lli-
bre es destinaran al Projecte Futbol 
Net de la Fundació FC Barcelona, 
una iniciativa socioeducativa per a 
nens i joves.
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Amor de mare
El cèlebre periodista i escriptor Josep M. 
Alimbau acaba de complir un somni: de-
dicar un llibre a la seva mare en particular 
i a les mares en general. «Aquesta ànsia 
i compromís els he dut dins meu, des de 
ben petit i jove: agrair a la meva mare, que 
va quedar vídua amb dos nens, un de vuit 
anys (el meu germà gran) i jo, de quatre 
anys. Ella va ser qui ens va pujar, al costat 
de tota una família unida i solidària», es-
criu l’autor en el pròleg.
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