
El pas dels anys
El franciscà, periodista i escriptor acaba 
de publicar un nou llibre, on el tema 
principal és la vellesa. «És probable que 
els ancians, tot repassant aquestes pàgi-
nes, s’ho passin bé, perquè els recordarà 
ocurrències o esdeveniments de la vida 
similars als exposats aquí», explica l’au-
tor en el pròleg. El P. Francesc Gamissans 
dedica el volum a «la meva iaia, que va 
viure cent anys i quinze dies amb el cap 
clar i fortes les cames».

Marta Nin, El dol del lliri. 
Editorial El Toll, 2012, 238 pàg.

Francesc Gamissans, La vellesa 
encalmada. Pagès Editors, Col·lecció 

Proses, 2012, 96 pàg.

Itinerari 
apassionant
L’escriptor i periodista José Luis Caballero 
convida el lector a passejar per la ciutat 
de Barcelona, a observar-la amb uns altres 
ulls: els de l’admiració davant de la troballa 
insòlita, la dada curiosa, l’anècdota més 
sorprenent. Un recorregut amb els sentits 
ben desperts per tal de rescatar històries 
que, unes vegades per l’oblit i d’altres pel 
menyspreu, havien quedat amagades sota 
les llambordes i el quitrà de la metròpoli.

José Luis Caballero, Enigmes de la història 
de Barcelona. L’Arca, 2012, 224 pàg.

La força de 
l’amor
Roma, segle XIII. Tres germans i un 
amic, pertanyents a l’alta noblesa 
romana, es disputen l’amor d’una noia, 
filla d’un comerciant de teles. De sobte, 
la crida a la croada irromprà en les se-
ves vides i els portarà des de Trastevere 
fins a l’Orient de la Mitja Lluna a través 
de la Mediterrània. Després, ja res no 
serà el mateix. Un nou llibre de la peri-
odista i escriptora Marta Nin, autora de 
Dones en camí.

trilogia 
completa
Aquesta obra de Benet XVI tracta so-
bre l’origen, la infància i la joventut de 
Jesús, i esdevé de gran importància des 
del punt de vista teològic i històric. S’hi 
analitzen temes cabdals del catolicisme 
com l’anunciació de Maria, el naixement 
de Jesús, la visita dels mags d’Orient o 
la pobresa del lloc de naixença. El llibre 
completa la trilogia escrita pel Sant Pare 
sobre la vida de Jesús de Natzaret i supo-
sa l’avantsala dels dos volums anteriors.

Joseph Ratzinger-Benet XVI, 
Jesús de Natzaret. La infància de Jesús. 
Editorial Claret, 2012, 120 pàg.
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Unió de teologia i filosofia
Raimon Panikkar va ser el primer català a im-
partir les prestigioses Gifford Lectures. Pronun-
ciades els anys 1988-1989, el text de les lliçons 
va ser reelaborat durant vint anys. Es tracta de 
l’últim gran text de Panikkar, probablement 
el seu llibre més important en l’àmbit filosò-
fic. L’autor convida a superar l’escissió entre 
teologia i filosofia, entre mythos i logos, entre 
Orient i Occident, i formula objeccions al relat 
científic dominant.

Dibuixants d’El Web 
Negre, ResCATallats. 
Angle Editorial, Col·lecció 
Humor, 2012, 144 pàg.

Raimon Panikkar, El ritme de l’Ésser. 
Les Gifford Lectures. Fragmenta Editorial, 

Col·lecció Opera Omnia Raimon Panikkar, 
2012, 660 pàg.

Un viatge crucial
Un dia, Harold Fry, un home que fa poc que 
s’ha jubilat, surt de casa per deixar una carta 
a la bústia. La carta va adreçada a una vella 
amiga que, després d’un silenci de vint anys, 
li havia comunicat que estava ingressada en 
un hospital a punt de morir de càncer. De 
sobte, un impuls inesperat li desvetlla les 
ganes de portar directament el missatge a la 
seva destinatària. D’aquesta manera, Harold 
començarà un viatge que li canviarà total-
ment la vida.

Rachel Joyce, El insólito peregrinaje de 
Harold Fry. Ediciones Salamandra, Col·lecció 

Narrativa, 2012, 336 pàg. 

Amb bon humor
Els dibuixants d’El Web Negre ens ofereixen una versió humorística i satírica, 
irònica no exempta de sarcasme, però sobretot plena de veritat i bon rotllo, 
de tot el que els ciutadans catalans hem viscut l’últim any: crisi econòmica, 

corrupció, retallades 
salvatges, impostos 
esfereïdors, misèria 
creixent, rescats, elecci-
ons anticipades... Tot és 
massa seriós per deixar 
que ens ho expliquin els 
de sempre. Sortosament 
tenim els ninotaires!

Exaltació de la 
raó
Aquest volum centra l’atenció en l’«era de 
la raó», un període que va de la Revolu-
ció Francesa, l’any 1789, a la revolució del 
1848. El sacerdot i teòleg Josep Gil i Ribas 
subratlla, entre les raons de fons d’aques-
tes insurreccions, la que constitueix la 
base i l’entramat del pensament cristià de 
l’època: les mancances racionals de la fe ca-
tòlica i la resistència militant al pensament 
modern per part dels quadres dirigents del 
catolicisme.
Josep Gil i Ribas, Segona emancipació del 
pensament. Cossetània Edicions, Col·lecció 
Història del Pensament Cristià, 2012, 280 pàg.


