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amb Déu o sense: quaranta cartes 
creuades, 
de Francesc Torralba i Vicenç Villatoro
Editorial Fragmenta, 22 e, 352 pàg

Les cartes creuades entre Torralba i 
Villatoro confronten no tan sols un cre-
ient i un no creient, sinó també un filòsof 
i un escriptor, un teòleg i un periodista. 
I tots dos converteixen sovint l’epistolari 
en un dietari: en l’exposició oberta i sense 
complexos dels viaranys de la pròpia vida.

Queridos hijos: testimonios sobre 
Medjugorje, 
de Mario Danelon y Pietro Zorza
Ediciones Edibesa, 14,50 e, 400 pàg. 

Aquest llibre recull la crònica dels fets, 
testimonis i principals missatges de les 
Aparicions de la Verge de Medjugorje, un 
poble de Bòsnia-Herzegovina, d’on des de 
el 14 de juny de 1981 es ve mostrant diària-
ment la Verge a un grup de vidents.

María en el Museo del Prado, 
d’Alicia Pérez Triplana y María Ángeles 
Sobrino Pérez
PPC, 29 e, 248 pàg.

37 obres mestres del Museo del Prado que 
tenen per tema a Maria de Natzaret. Són 
quadres de Murillo, del Greco, Velázquez, 
Rubens, Zurbarán, o Claudio Coello, així 
com diferents estils i escoles pictòriques. 

Voces de la mística, de Javier Melloni
Editorial Herder, 13 e, 160 pàgs

Seguint l’estela del primer volum, el jesuï-
ta Xavier Melloni ens proposa experimen-
tar una altra perspectiva de la realitat a 
través de la lectura de textos com el Tao te 
king de Lao Tse, Carlos Castaneda, Plotí, 
Ibn Arabi, Sant Joan de la Creu o Simone 
Weil. 

Pueblo y casa de Dios en la doctrina de 
San agustín sobre la iglesia, 
de Joseph Ratzinguer
Ediciones Encuentro, 38 e, 312 pàg.

El concepte de poble de Déu a la eclesiologia 
d’Agustí d’Hipona és el nucli central d’aquest 
llibre, redactat per Joseph Ratzinguer i que 
va suposar la seva brillant entrada en el món 
de la investigació teològica. Es toquen altres 
qüestions com l’Antic Testament, el dret i 
sagrament, o el cristianisme i l’estat pagà.

No hay territorio comanche para Dios, 
de Javier Vittoria
Editorial HOAC, 14 e, 210 pàg

La crisi actual de la fe en Déu no significa 
que existeixin territoris reservats o prohi-
bits per a Déu. El Déu de Jesucrist és con-
temporani dels homes i dones del nostre 
present i es vincula espacialment amb les 
víctimes i és allà on es possible la trobada 
amb Ell. 

Existencia cristiana, de Hans Küng
Ediciones Trotta, 22 e, 320 pàg

Aquesta antologia proposa un recorregut 
complet per l’obra de Küng, pels seus temes 
dominants i els àmbits de la seva curiositat 
intel·lectual. Presenta les preguntes decisi-
ves de l’existència cristiana, de la figura de 
Jesús en comparació amb altres grans figu-
res de la història de les religions, del dià-
leg interreligiós, i del Projecte d’una Ètica 
Mundial.

Un cerezo en el balcón, 
de Laia Montserrat
Editorial Kairós, 9,62 e, 104 pàg. 

A la ciutat no trobem moltes oportunitats 
per estar en contacte amb la nostra essèn-
cia. Tanmateix, com demostra l’autora, és 
possible practicar el zen en el nostre dia a 
dia, inclòs mentre freguem els plats. El lli-
bre explica de forma senzilla tècniques de 
respiració, silenci, meditació i com inte-
grar-les en el nostre dia a dia. 


