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Llibres més
venuts el mes
de FEBRER

NAJAT EL HACHMI
Dilluns ens estimaran
Edicions 62
J. M. MARTÍ BONET i
A. M. LANDER AZCONA
1885, 1914 i 2020
Tres anys «terribiles»
Bubok Publishing, 2020, 94 pàg.

Enmig d’aquesta pandèmia que
estem patint, aquest llibre ofereix el
relat de dos episodis d’epidèmia a
la ciutat de Barcelona als anys 1885
i 1914 quan eren bisbes de Barcelona el Dr. Català Albosa (1883) i
el Dr. Enric Reig (1914-1920). Posa
l’accent en la caritat com un dels
trets fonamentals que defineixen la
comunitat cristiana de Barcelona.

RAIMON PANIKKAR
Una cristofania
Fragmenta Editorial, 2020,
464 pàg.

Ja des de les primeres generacions cristianes la cristologia ha estat la interpretació de ments i cors
cristians sobre l’impacte que els va
produir la figura de Crist. Amb el pas
de la cristologia a la cristofania, la
consciència humana no s’oblida del
logos, però sí que supera l’aproximació purament racional i s’obre a
l’acció de l’Esperit.

ARCADI OLIVERES
Paraules d’Arcadi
Angle Editorial

MARCEL CAPELLADES RÀFOLS
Jo, Jesús
El somni de Galilea
Pagès editors

AVNI DOSHI
Sucre cremat
Edicions de 1984, 2021, 352 pàg.

L’Antara ha tingut una infantesa
inestable, marcada pels capricis de
la seva mare, la Tara, una dona rebel
que transgredeix les convencions
socials de l’època.
Un retrat honest i mordaç de les
complexitats de les relacions entre
mare i filla, que ens mostra el preu
que han de pagar les dones per actuar en benefici propi.

JOSEP MARIA ESQUIROL
Humà, més humà: una antropologia
de la ferida infinita
Quaderns Crema, 2021, 171 pàg.

Preguntes aparentment senzilles, com ara què et passa?, com
et dius?, d’on véns?, ens van acostant de mica en mica al centre més
profund de la nostra ànima, allí on
es descobreix la ferida originada
per les quatre infinituds essencials:
vida, mort, tu i món. Un assaig veritablement filosòfic, escrit amb un
llenguatge tan entenedor i precís
com evocador.

