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LLUÍS DUCH
Conceptes fonamentals d’antropo-
logia i religió
Fragmenta Editorial, 2020, 167 pàg.

Aquest llibre aplega trenta-qua-
tre articles d’enciclopèdia. L’aplec 
en un sol llibre dona lloc a una obra 
coherent i homogènia: una mena 
de diccionari d’antropologia i reli-
gió o, si es prefereix, d’antropologia 
de la religió. Tot article d’enciclo-
pèdia té, òbviament, una finalitat 
eminentment divulgadora, i els de 
Duch, que s’apleguen en aquest lli-
bre, no en són cap excepció.

LUCÍA ASUÉ MBOMÍO RUBIO
Hija del camino
Grijalbo, 2019, 366 pàg.

Sandra Nnom fa massa temps 
que no troba el seu lloc al món, un 
lloc on no atregui les mirades i on 
pugui ser ella mateixa sense etique-
tes. En aquestes pàgines sentireu la 
veu d’una jove espanyola de mare 
blanca i pare negre que se sent en-
tre dos mons, sempre al marge. Una 
novel·la sobre la identitat i la lluita 
contra el racisme.

DAVID TRUEBA
El río baja sucio
Siruela, 2019, 193 pàg.

Les vacances de Setmana San-
ta de Tom i Martín acostumen a ser 
predictibles. A la muntanya, amb la 
família, els amics, la natura… Res de 
memorable, a excepció del retro-
bament, que els permet gaudir de 
l’amistat que els uneix des que eren 
petits. Amb tot, en el que sembla que 
seran les últimes vacances junts, el 
destí els té reservat alguna cosa que 
els canviarà la percepció del món.

CHRISTIAN GUAY-POLIQUIN
El pes de la neu
Edicions del Periscopi, 2019, 245 pàg.

En una regió boscosa i remota 
que ha quedat aïllada per una apa-
gada elèctrica general i un hivern 
d’intenses nevades, un jove es recu-
pera d’un greu accident de trànsit. 
La seva vida ha quedat a càrrec d’en 
Matthias, un home taciturn que ac-
cepta tenir-ne cura. Un relat incisiu 
que pren forma de thriller psicolò-
gic.

JOAQUIM IGLESIAS ARANDA
El cel a la terra
Reflexions d’un capellà de barri
Publicacions de l’Abadia de Mont-
serrat, 2020, 142 pàg.

Aquestes pàgines ens submer-
geixen en la vida d’una parròquia. 
L’autor reflexiona sobre els reptes 
de la comunitat: vèncer la rutina i 
l’avorriment, passar d’una fe ritual 
a una fe viva i compromesa, trobar 
un lloc en la societat postmoderna 
d’avui. Un llibre escrit per desvet-
llar la consciència de missió a les 
comunitats cristianes.

AUTORS DIVERSOS
El cerebro que cura
Plataforma Editorial, 2019, 225 pàg.

Per tenir una vida plena i feliç, el 
més important és tenir un cervell sa. 
Aquesta és la premissa que defen-
sen els autors: com una ment sana 
pot donar lloc a un cos igualment 
saludable. La nutrició, el son, l’exer-
cici o la socialització són part dels 
pilars fonamentals per aconseguir 
una ment, un cos i un ànima més 
sans.




