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la vida de Jesús en juegos, 
de José Maria Escudero
Editorial CCS, 10,40 e, 180 pàg.

Si aprenem coses importats de manera 
alegre, molt millor. No es fan pesades. El 
joc aquí està per passar-ho bé en grup i 
assimilar moments de la vida i missatge de 
Jesús de Natzaret. Es poden utilitzar a la 
catequesis, classe de religió, campaments, 
activitats de formació. 

Tenéis que nacer de lo alto, 
de Matta el Meskin
Ediciones Sígueme, 15 e, 160 pàg. 

A Egipte mai ha deixat d’haver-hi cristians. 
Una de les esglésies amb major implantació 
és la copta. A ella pertany el pare Matta el 
Meskin, referent espiritual per molts com-
patriotes. La reflexió d’aquest autor amaga 
la llibertat i profunditat de qui experimenta 
la mort i resurrecció del Crist. 

El sagrat i el profà, de Mircea Eliade
Fragmenta, 18 e, 256 pàg. 

El sagrat i el profà, una de les obres més 
celebrades de Mircea Eliade, constitueix 
una introducció general a la fenomenolo-
gia i la història de les religions: una des-
cripció acurada i precisa de l’homo reli-
giosus present tant en les societats «arcai-
ques» com en les contemporànies.

El camí d’Ubach, 
de Jordi Cervera i  Riccardo Lufrani
Mediterrània, 24,04 e, 296 pàg.

El vuit d’abril de 1910 Dom Bonaventura 
Ubach, monjo de Montserrat, iniciava 
un viatge per la península del Sinaí.  Cent 
anys després, en les mateixes dates, els dos 
autors han repetit el mateix viatge. El camí 
d’Ubach és un diari de les seves aventures a 
paratges mítics del llibre de l’Èxode.

Un ser de mediaciones,
de Lluís Duch i Albert Chillón
Herder, 29,80 e, 512 pàg. 

Lluís Duch i Albert Chillón cimenten una 
antropologia sobre la comunicació, que 
resultarà útil per comunicòlegs, periodistes 
i comunicadors. També es dirigeixen als 
científics socials i als humanistes per a que 
considerin la importància que té la comu-
nicació en tots en la vida i a la història.

aliment per al desig infinit, 
de Francesc Grané i Terradas
Claret, 10,96 e, 80 pàg.

El desig infinit anhela un Tu infinit. El cor 
roman inquiet, mentre no reconeix aquest 
Tu infinit que, com diu sant Agustí d’Hi-
pona, és l’únic que pot aquietar-lo defini-
tivament. Aquest Tu es fa present a través 
dels altres, en la trobada interpersonal, en 
l’eucaristia, aliment per al desig infinit.
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