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J. MIGUEL PEIRO ALBA
El Cristo educador
El Ojo de Poe, 2020, 290 pàg.

Evangelitzar no és un motiu de 
glòria, sinó un deure. Educar en 
cristià en una societat líquida com 
l’actual requereix ser signes de 
l’amor de Déu. Aquest llibre ofereix 
reflexions dirigides a despertar el 
coratge evangèlic d’anunciar en el 
context educatiu la Bona Notícia 
que dona sentit a la nostra vida.

ORIOL MITJÀ
A cor obert
Relat de tot el que he viscut
Columna, 2021, 304 pàg.

El 13 de març del 2020 s’anuncia-
va el confinament domiciliari a cau-
sa d’una pandèmia mundial que ha 
canviat les nostres vides. En aquest 
llibre el científic més mediàtic del 
moment ens obre les portes del seu 
cor per descobrir els seus orígens, 
la infància a Arenys de Munt, com 
li va sorgir la vocació, les investiga-
cions en què ha participat.

MILENA BUSQUETS
Gemma
Amsterdam, 2021, 141 pàg.

Les amigues de la infantesa són 
com pedres precioses, gemmes 
que ens acompanyen sense que 
ho notem, com braçalets agafats 
a la pell. L’autora ens ofereix una 
novel·la emotiva i vitalista sobre el 
valor de l’amistat, l’amor, les pèr-
dues que ens marquen i les petites 
alegries quotidianes.

CONXITA TARRUELL
La Kora i el griot
Tushita Edicions, 2021, 134 pàg.

Relats dels viatges que l’autora 
va fer a Benín i Burkina Faso amb la 
seva amiga Rosa, per endinsar-se 
a l’Àfrica negra i connectar amb 
aquella terra i la seva gent. Pas-
segen pels mercats plens de vida, 
gaudeixen d’un passeig en barca 
per la ciutat de Ganvié, participen 
en festivals de música a Bobo-Diou-
lasso, entren a les cases de l’enig-
màtic País-Lobi...

MANIJEH SAATCHI
Manijeh
No sólo un cambio de nombre
Editorial Bahá’í, 2019, 160 pàg.

Aquesta obra explica unes tribu-
lacions a les quals poques perso-
nes es veuen sotmeses en la vida. 
La mort a destemps de l’espòs de 
Manijeh passa com a conseqüència 
d’un assalt instigat per opositors a 
les seves creences religioses. El lli-
bre posa en evidència la força amb la 
qual l’esperit humà és capaç de resis-
tir i sortir triomfant de la persecució.

ANTONI MATABOSCH
El Consejo Mundial de Iglesias 
(1910-2021)
Hacia la unidad perdida
Edicions de la Facultat de Teologia 
de Catalunya, 2021, 429 pàg.

El CMI va ser el primer impulsor 
del moviment ecumènic tal com 
avui l’entenem. De les dificultats, 
les equivocacions i els èxits en el 
seu camí cap a la unitat visible de 
l’Església, s’ha esforçat per conver-
tir els problemes en oportunitats, 
no les oportunitats en problemes.


