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AUTORS DIVERSOS
Cicles pictòrics i arquitectura 
obliqua al set-cents
Barcelona i la Mediterrània
UAB, 2022, 384 pàg.

Sèrie d’estudis presentats en 
unes jornades d’art a Palerm es-
tructurats en dos amplis apartats: 
pintura decorativa, autors i progra-
mes del segle XVIII, i Juan Caramuel 
Lobkowitz arquitecte, tractadista i 
matemàtic i la seva influència en 
diferentes edificis de Barcelona i 
Nàpols. (Ramon Ribera)

GERALD HÜTHER
La falta de amor es perjudicial para 
la salud
Plataforma Editorial, 2022, 162 pàg.

En un món com l’actual —glo-
balitzat, digitalitzat, i condicionat 
a més per limitacions econòmi-
ques—, en el qual la manca d’amor 
està molt estesa, el nombre de per-
sones que pateixen malalties men-
tals i físiques s’incrementa conside-
rablement. Hüther ens ofereix un 
llibre eficaç i fàcil de seguir per aju-
dar-nos a estar més sans i feliços.

ÅSNE SEIERSTAD
Utøya
Un dels nostres
Edicions 62, 2022, 532 pàg.

El 22 de juliol del 2011, Anders 
Breivik va fer explotar una bom-
ba davant de l’oficina del primer 
ministre noruec on moriren vuit 
persones. Tot seguit se’n va anar a 
l’illa d’Utøya i en va matar seixan-
ta-nou més, la majoria adolescents. 
Seierstad, una de les grans figures 
del periodisme europeu, narra la 
història d’aquell dia fatídic.

CESARE PAVESE
El bell estiu
Univers, 2022, 156 pàg.

En ple estiu dels anys trenta, la 
Ginia, de només setze anys, té unes 
ànsies desbocades de vida. Acom-
panyada de la seva amiga Amelia, 
coneixerà un món enlluernador 
habitat per artistes bohemis. Una 
delicada iniciació a la vida, el pas 
de l’adolescència a la maduresa i 
a la certesa del caràcter inevitable 
del destí.

Llibres més 
venuts el mes 
de JULIOL

RAFAEL ALLEPUZ
Persones i treball
Editorial Claret

JORDI PIGEM

Pandèmia i postveritat
Fragmenta Editorial

ÀNGEL RODRÍGUEZ VILAGRAN

365 dies amb Maria
Editorial Claret


