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Llibres més
venuts el mes
de setembre

JOSEP BAQUER SISTACH
La parella humana
Anotacions per a una reflexió
Autor-editor

GONZALO DE BERCEO
Milagros de Nuestra Señora
Morfeo Editorial, 2019, 185 pàg.

Aquesta edició és una adaptació al castellà modern de l’obra més
significativa de Gonzalo de Berceo,
clergue secular del segle XIII, feta
per l’escriptor barceloní Antonio
Gálvez Alcaide. Els 25 miracles i la
introducció de Berceo conserven la
major part de les rimes en quaderna
via.

ANDREU MARTÍN
Whapps
Mira’m als ulls
Edebé, 2019, 208 pàg.

Aquesta novel·la ens trasllada a
una societat en què homes i dones,
adults i joves, viuen hipnotitzats
pels seus aparells mòbils. Persones
amb el cap cot, les pupil·les fites
en jocs, notícies, pel·lícules, espots
publicitaris… i les orelles bloquejades per música o discussions que no
permeten que aflori cap pensament
ni, sobretot, cap sentiment.

MAR GALCERÁN PEIRÓ
Diàlegs amb l’etern
Claret

PAPA FRANCESC
El Parenostre
Catequesis del papa Francesc
CPL

VIGDIS HJORTH
La herencia
Nórdica Libros, 2019, 440 pàg.

El repartiment de l’herència familiar es converteix en un tema de
desencontre. La disputa aparent entre els germans per les propietats
fa reviure els fantasmes del passat.
Obra guanyadora del premi dels
Llibreters de Noruega, el premi de
la Crítica i nominada per al prestigiós Premi de Literatura del Consell
Nòrdic.

ANDRÉ GORZ
Carta a D.
Història d’un amor
Edicions de 1984, 2019, 112 pàg.

«Estàs a punt de fer vuitanta
anys. Continues sent bonica, graciosa i desitjable. Fa cinquanta anys
que vivim junts i t’estimo més que
mai», va escriure André Gorz l’any
2006 a Doreen Keir, la dona que va
estar al seu costat des que es van
conèixer el 1947. Un text vital i emocionant de dos éssers amos de les
seves vides que van decidir unir-les.

