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Sinopsi:
A principi del segle XX Barcelona bullia amb els canvis socials
provocats per la industrialització però també amb inquietuds
culturals i polítiques que representaven el trencament amb el segle
anterior: utopies, obrerisme, construcció de la ciutat... En aquest
magma destaquen un grup de dones, la majoria d'elles oblidades
per la història, que van tenir una presència real i forta en la
construcció d'una societat nova. Dones que van trencar estereotips,
que van assolir la capacitació i el reconeixement intel·lectual i que
van lluitar per la independència econòmica i laboral creant un
referent que no podem ignorar per més temps. Són les
responsables de portar a casa nostra l'espiritisme, que ja es
practicava a la resta d'Europa, entès com una confrontació al
sistema, com una manera d'espiritualitat radical que capgira l'ordre
social representat per l'església oficial i com un primer pas cap al
lliure pensament. Cándida Sanz, Matilde Fernández, Matilde Alonso,
Maria Trulls o Amalia Domingo són algunes de les biografies que
l'autora presenta en aquest llibre únic que reivindica la historiografia
de la dissidència.
Biografia:
Nascuda el 1957, és doctora en Història Contemporània. Experta en
la història dels moviments socials europeus contemporanis, ha
treballat sobre la formació de la cultura llibertària a Catalunya, els
grups d'afinitat i la resistència armada al franquisme. Ha fet de
documentalista i comissària d'exposicions, i d'assessora per a
reportatges i pel·lícules. Entre altres llibres ha publicat Surrealisme i
Etnografia amb Lluís Calvo; Clandestinos: El maquis contra el
franquismo; La Barcelona Rebelde. Guía de una ciudad silenciada;
Francesca Bonnemaison: educadora de ciutadanes; i Ministros
anarquistas. En l'actualitat, combina la docència universitària amb...
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Sinopsi:
«Esperem una trucada, la fressa de la clau al pany, el proper acte i
la rialla després de la broma. Esperem que cessi un dolor i que la
son ens rendeixi o que el vent amaini. Ociositat, marrades o
avorriment&hellip; En el plec de condicions de les hores mal
planejades, l'espera és una pàgina en blanc que hem d'omplir. I
que, en el millor dels casos, ens recompensarà amb llibertat.» «A
més de penetrant i totalment original, El temps regalat és irresistible.
Et fa creure que ets tan intel·ligent com el que s'hi diu. El vaig
rellegir només per fer-me un regal.» &mdash; Richard Ford
Biografia:
Nascuda a Bad Pyrmont (Alemanya), Andrea Köhler és la
corresponsal cultural als Estats Units del diari suís Neue Zu?richer
Zeitung i autora i editora de diversos llibres. Va estudiar literatura i fi
losofi a a Braunschweig i Friburg (Alemanya). El 2003 va obtenir el
Premi de la Crítica del Llibre de Berlín. Viu a Nova York.
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Sinopsi:
«Em dic Míriam i tinc tretze anys. Vaig créixer a Jabal Saydé, el
barri d'Alep on vaig néixer. Un barri que ja no existeix. Tinc por
d'oblidar aquelles imatges, aquella ciutat que va desaparèixer,
aquell món que va sucumbir al caos.» «Un dia, quan era molt petita,
el pare em va dir: &ldquo;Alep és l'estrella de la terra&rdquo;. I era
veritat. Alep era un paradís, era el nostre paradís.» «Hi ha qui
conserva fotografies o pel·lícules, d'altres guarden joguines,
peluixos o vestits. Objectes que els recorden el passat. A mi, de la
meva infantesa, només em queda això. Una petita capsa
abonyegada.» Amb només set anys Míriam comença a escriure un
diari: des dels seus ulls de nena anirà descrivint la seva vida a Alep,
ciutat Patrimoni de la Humanitat, i com el front de la guerra de Síria
es va acostant fins que tota la seva família haurà de marxar per
l'amenaça imminent d'Estat Islàmic. Premi d'assaig dels lectors de
L'Express-BFMTV 2017.
Biografia:
Filla d'una família cristiana armènia, instal ·lada a Alep (Síria) des de
fa més d'un segle, la Míriam va coincidir amb el periodista francès
Philippe Lobjois el desembre de 2016, quan la seva família havia
tornat a la ciutat, arrasada per la cruenta guerra civil. Ella li va
confiar els seus records i el seu diari personal.
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Sinopsi:
Com eren i com van viure els grans científics de la història? Com
van fer avançar la humanitat amb les seves idees i teories? Com
encaixava la seva genialitat amb una societat que sovint els prenia
per bojos? Ignasi Llorente ens acosta a la ciència mitjançant la
recreació d'episodis significatius en les vides dels científics de
manera que, aportant el factor humà, aconsegueix desmuntar mites
absurds al voltant d'ells, les seves idees i els seus avenços. I alhora
ens fa entendre la importància històrica de cada científic i el quid de
cada nova teoria. Llegirem com Tales de Milet evita una guerra
gràcies a l'astronomia. Observarem el cel amb Brahe, Kepler i
Galileu. Patirem per Lavoisier durant el seu judici a mort. Assistirem
a l'enterrament de Darwin a l'abadia de Westminster, al costat de
Newton. I acabarem amb Robert Dicke, que escolta al seu televisor
el so més antic del món, originat en el Big Bang.
Biografia:
(Barcelona, 1973) Tot i haver estudiat Medicina (URV), ha dedicat la
major part de la seva trajectòria professional a la comunicació i a les
TIC. Actualment col·labora amb diverses entitats, universitats i
organitzacions amb conferències i publicacions al voltant del paper
que el mètode científic ha de jugar en la nostra societat més enllà
del camp estrictament científic. Exemples d'això en són el llibre A la
recerca del benestar (Angle, 2012), en què exposa la seva recepta
perquè el mètode científic entri en els cercles de presa de decisions
polítiques, i el conte infantil Mai no oblidaré el teu nom (Cossetània,
2018), en què explica al públic més jove un dels moments més
importants de la revolució neolítica.
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