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protagonista cobren vida i sentit. Ed. Paraula; 480 pàgines. PVP: 23,50 €.
La fuerza del silencio
El soroll ens imposa la seva dictadura un dia i un altre, ﬁns al punt que rares vegades
enyorem el silenci. No obstant això, el soroll genera el desconcert de l’home, mentre que en
el silenci es forja el nostre ser personal, la nostra pròpia identitat. Després de l’èxit
internacional de Déu o gens, el cardenal Sarah afronta en aquestes pàgines la necessitat del
silenci interior per escoltar la música de Déu, perquè brot i es desenvolupi l’oració conﬁada
amb Ell, per entaular relacions totals amb els nostres aﬁns. Ed. Paraula; 288 pàgines. PVP:
18,50 €.
Secretos de Fátima
Aquest llibre conté detalls desconeguts i informes sobre Fátima i, d’altra banda, un material
fotogràﬁc inèdit. És un llibre únic, no només per la quantitat de fotograﬁes que il·lustren cada
pàgina, sinó també per la quantitat de temes que s’aborden entorn de les aparicions de la
Mare de Déu. El resultat és un llibre que combina la recerca històrica i l’espiritualitat. Una
obra que relata els fets sorprenents esdevinguts en Fátima, el seu context històric i la
inﬂuència de tots aquests en la humanitat no només d’aquella època sinó ﬁns als nostres
dies. Ed. Edibesa; 400 pàgines. PVP: 29 €.
Van Thuan. Libre entre rejas
Aquesta novel·la està basada en fets reals; fets heroics portadors d’una força transformadora
extraordinària: la de l’amor portat ﬁns a l’extrem. Un home és portat a presó sense judici ni
sentència i el captiu es converteix en símbol de tot un poble. Sembla impossible atrapar amb
paraules una experiència tan sorprenent com la que va viure F. X. Nguyen Van Thuan.
Solament es pot teixir un relat de cerca, posar a prova conviccions i interrogants sobre les
presons i botxins que amenacen el nostre tresor més preuat: la llibertat. Ed. Ciutat Nova; 368
pàgines. PVP: 19 €.
Josep Gordi. Arbres i espiritualitat
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La mirada de Josep Gordi, professor de la Universitat de Girona, se centra en els vincles
emocionals, espirituals i simbòlics que s’han establert entre les diferents cultures i els arbres.
CPL Ed; 112 pàgines. 9 €.
Luis M. Benavides. 300 missatges del papa Francesc
L’autor ha seleccionat 300 missatges oferts pel papa Francesc al llarg dels seus tres primers
anys de pontiﬁcat, en el llenguatge profund i assequible que el caracteritza: la misericòrdia,
el perdó, l’Església en són els temes de fons. CPL Ed; 192 pàgines. 9,90 €
David Abadías. Breu història dels concilis ecumènics
Una visió clara i senzilla dels vint-i-un concilis ecumènics de l’Església: quins van ser, per què
es van convocar, quines qüestions volien resoldre, quines van ser les seves conseqüències.
CPL Ed; 172 pàgines. 9,90 €
David Masobro. La casa de les petites alegries
L’autor col·labora, des del 2001, amb un hospital psiquiàtric, acompanyant malalts mentals,
tota una escola d’amor i de gratuïtat, on, malgrat la duresa d’algunes situacions, s’hi
descobreix el rostre de Déu. CPL Ed;112 pàgines. 9,00 €
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