
JOSÉ SOLS LUCIA
Ética de la ecología integral
Herder Editorial, 2021, 168 pàg.

El repte més gran que té la hu-
manitat al segle XXI és l’ecològic. 
És un desafiament fascinant al ma-
teix temps que dramàtic: tenim la 
possibilitat de canviar la manera de 
viure a la Terra, fins i tot de repensar 
què significa ser humà. Amb tot, si 
no rectifiquem els nostres hàbits 
contaminants en aquest segle, el 
següent serà massa tard i la vida 
humana a la Terra tindrà data de 
caducitat.

JOSEP OTÓN
Simone Weil:
el silencio de Dios
Fragmenta Editorial, 2021, 222 pàg.

Amb una trajectòria immersa en 
el context de la II Guerra Mundial, 
i a l’ombra d’Auschwitz i de la pre-
gunta pel silenci de Déu, Simone 
Weil ens ofereix un dels llegats fi-
losòfics i espirituals més rellevants 
i suggeridors de la primera meitat 
del segle XX. En aquest llibre, l’au-
tor prossegueix el seu estudi de 
la interioritat de místics, artistes i 
pensadors.
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ISABEL GÓMEZ-ACEBO
El santo olvidado
Domingo de Guzmán
San Pablo, 2021, 204 pàg.

La història de Domènec de 
Guzmán comença a Caleruega, un 
petit poble castellà, l’any 1170. Tot 
i que va tenir una vida molt fructí-
fera, curiosament, el fundador de 
l’orde dels dominics és gairebé un 
desconegut per al gran públic. A 
través de converses de taula, les 
protagonistes aprofundeixen en la 
biografia de sant Domènec, un sant 
oblidat.

NAMWALI SERPELL
La deriva
Seix Barral, 2021, 752 pàg.

A la vora del riu Zambezi, al cos-
tat de les majestuoses cascades 
Victòria, hi un vell enclavament 
colonial anomenat The Old Drift, 
lloc on confluirà el futur de tres fa-
mílies d’orígens molt diferents: una 
africana, una interracial procedent 
d’Anglaterra i una altra que arriba 
d’Itàlia per construir una nova vi-
da. Les dones d’aquestes famílies 
marcaran el compàs de la història.

MICHAELEEN DOUCLEFF
L’art perdut d’educar
Columna, 2021, 352 pàg.

Quan la doctora Michaeleen 
Doucle¿ va ser mare, es va adonar 
de les dificultats que implica criar 
nens petits. Per primera vegada a 
la vida se sentia sobrepassada. Així 
que va agafar la seva filla i se’n va 
anar a aprendre estratègies de cri-
ança de tres de les comunitats més 
venerables del món: les famílies 
maies de Mèxic, les famílies inuits 
de sobre del cercle polar àrtic i les 
famílies hadzabes de Tanzània.

XAVIER MORET
Històries del Japó
Pòrtic, 2021, 384 pàg.

El Japó es una terra de contras-
tos entre la persistència gairebé sa-
grada del passat i la mirada curiosa 
al futur. La tecnologia punta i els 
gratacels conviuen amb la mentali-
tat samurai i els santuaris antics, on 
la naturalesa és venerada com un 
déu i la gastronomia s’esforça per 
assolir la perfecció. Aquest llibre 
ens ofereix les claus per compren-
dre la cultura i la complexitat d’un 
país fascinant.




