novetat març 2011

Una nova edició de la Bíblia més actual
a un preu assequible per a tots els públics

LA BÍBLIA
Traducció interconfessional
Edició popular
Neix una nova edició catalana de la Bíblia pensada perquè
tothom qui vulgui tenir-ne un exemplar no es faci enrere
per una qüestió monetària. Per això es posa a la venda la
Bíblia catalana en traducció interconfessional, BCI, a un
preu de 9,95 euros. Aquesta edició és el resultat d’una feina
conjunta feta per cristians de diverses confessions. Des de
l’any 1993 se n’han venut més de 115.000 exemplars.
Els impulsors d’aquesta Bíblia popular són: l’Editorial
Claret, l’Associació Bíblica de Catalunya, el Centre de
Pastoral Litúrgica de Barcelona, Happy Books / La Formiga
d’Or, Publicacions de l’Abadia de Montserrat i Societats
Bíbliques Unides.
L’objectiu és que el llibre es pugui trobar a totes les
llibreries catalanes i als centres comercials; que estigui a
l’abast de tothom, tractant aquesta Bíblia per a tothom
igual que un best seller.

«Si hagués d’escollir les tres grans fonts
escrites de la cultura universal no tindria
cap dubte: el conjunt format pels himnes
vèdics i els Upanixads; el corpus grec dels
poemes homèrics, les tragèdies i la
primera filosofia; i la Bíblia, amb l’Antic
i el Nou Testament.»

L’edició ha estat realitzada amb la supervisió del grafista i
crític d’art Daniel Giralt-Miracle, impresa sobre paper bíblia
i relligada en tapa dura i . La coberta i les il·lustracions
interiors són de Perico Pastor, que ha il·lustrat l’edició de
luxe de la BCI.
........................................................................

Rafael Argullol

«La Bíblia és el llibre dels llibres.
El llibre sagrat judeocristià s’ha convertit
en un text sense fronteres.»
Armand Puig, degà de la Fac. de Teologia de Catalunya
ISBN: 978-84-9805-468-2
Col·lecció: Fora de col·lecció
PVP (sense IVA): 9,57 €
PVP (amb IVA): 9,95 €
Pàgines: 2.236
Mides: 13,5 x 21,5 cm
Pes: 1.033 grams
Enquadernació: Cartoné
Llengua original: Grec, hebreu

Altres edicions:
Bíblia Catalana Interconfessional
Edició bàsica
ISBN: 978-84-9846-280-7
PVP: 24,04 € / 25,00 €
Bíblia Catalana Interconfessional
Edició de butxaca
ISBN: 978-84-9846-375-0
PVP: 28,27 € / 29,40 €
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