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Llibres més
venuts el mes
de SETEMBRE

VICTÒRIA MOLINS
El carrer dels invisibles
Claret
JOSEP OTÓN
Tabor
El Déu amagat en l’experiència
Claret, 2020, 175 pàg.

En una societat que reclama vivències, l’espiritualitat torna a recuperar el seu protagonisme. Tabor, la
muntanya on Jesús es transfigura,
on mostra la seva autèntica identitat, serveix de marc per analitzar
el sentit de l’experiència espiritual,
la seva necessitat, la seva oportunitat i els seus riscos. Tot un repte
per a la pastoral en plena postmodernitat.

FRANCESCA RIGOTTI
Filosofía en la cocina
Pequeña crítica de la razón culinaria
Taugenit Editorial, 2020, 131 pàg.

Un llibre basat en l’analogia entre l’aliment de la ment i l’aliment
del cos, el menú d’aquesta filosofia
elabora el pensament, el prepara,
el cuina y el serveix a taula. Filosofar i cuinar. Aquestes pàgines ens
introdueixen en un laboratori de filosofia culinaria o, encara millor, en
una cuina filosòfica on es reuneixen
tots dos mons.

JORDI BORRÀS
L’any sense primavera
Ara llibres

JESÚS BALLAZ i MERCÈ TOUS
Rut l’estrangera que salva
Claret

JORDI BORRÀS
L’any sense primavera
Ara llibres, 2020, 205 pàg.

El fotoperiodista Jordi Borràs és
el gran documentalista gràfic del
nostre país. Aquest llibre vol retre
homenatge al nostre personal sanitari. Als nostres malalts. Als nostres
infants. Als qui ja no hi són. A la cultura. A tot allò que ens ha mantingut alçats en un dels moments més
foscos de la nostra història recent.
A tot allò que la pandèmia ens ha
arrabassat.

UWE-KARSTEN HEYE
Los Benjamin
Una familia alemana
Editorial Trotta, 2020, 289 pàg.

La història d’aquesta família, que
s’inicia «cap al 1900», va més enllà
de les vides truncades dels tres germans, Walter, Georg i Dora, que es
van enfrontar al nacionalsocialisme
i que van sucumbir a la persecució,
la guerra i l’exili. La crònica cobreix
tot un segle de la història contemporània alemanya.

