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Llibres més
venuts el mes
de maig

PAPA FRANCESC

FRA VALENTÍ SERRA

MARIE BALMARY
El sacrifici prohibit. Freud i la
Bíblia
Fragmenta, 2018, 372 pàg.
La psicoanàlisi i la Bíblia es fonamenten en relats que, respectivament, parlen d’experiències de
l’inconscient i d’experiències del
diví. La proposta de la cèlebre psicoanalista Marie Balmary és llegir
la Bíblia des de la psicoanàlisi per
tal de comprendre per què la nostra cultura, que n’ha conservat el
text, sembla que al mateix temps
el vulgui amagar.

«Alegreu-vos-en iDEcelebreu-ho».
MANRESA
Arxiver dels caputxins
Gaudete et exsultate
Claret
IGNASI DE LOIOLA
Exercicis espirituals
Fragmenta

PAOLO COGNETTI
Les vuit muntanyes
Navona

AUTORS DIVERSOS
Sagraments per a la vida
CPL, 2018, 124 pàg.

JACQUES LE GOFF
Herois i meravelles de l’edat mitjana
Àtic dels Llibres, 2018, 262 pàg.

FLEUR JAEGGY
Proleterka
Les Hores, 2018, 90 pàg.

Un sagrament és un signe visible d’una realitat invisible i a la
vegada és una confessió de fe i una
promesa. Aquest llibre contribueix
a unir vida i celebració, a partir de
l’explicació del sentit de cada sagrament i dels elements litúrgics
que l’integren. S’hi inclouen els sagraments del baptisme, confirmació, penitència, unció dels malalts,
matrimoni i orde.

L’autor, l’historiador medievalista Jacques Le Goff, convida el lector
a conèixer els significats i secrets
de la història medieval i ofereix una
mostra dels reflexos del nostre passat en el present i, fins i tot, en el
futur més proper. Una obra que
presenta una visió transcendental
sobre la història d’Europa, el nostre
patrimoni cultural i la nostra idiosincràsia com a societat.

Una jove adolescent i el seu pare
s’embarquen a bord del vaixell Proleterka, en un viatge de plaer que
els portarà fins a Grècia. Pare i filla
són dues persones completament
estranyes: la noia ha viscut sempre
amb la seva àvia i altres parents, i
rarament ha tingut contacte amb
el pare. Aquest viatge podria ser
un bon moment per apropar-se i
descobrir-se.

