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Cap al cor del món
Josep F. Mària
Editorial Claret
El llibre Cap al cor del món, publicat per l’edito-
rial Claret, recull un selecció dels textos que pe-
riòdicament el jesuïta Josep F. Mària envia a
través de correu electrònic i que el portal Pre-

garia.cat publica. Són re-
flexions breus, senzilles i
profundes, que ajuden a
la pregària i a la reflexió
personal, ja que parlen
de fets de vida amb els
quals ens podem sentir
molt identificats.

Homenatge a sor Pierrete Prat
Josep Lluís Bronchal
Aquest llibre és un homenatge a la clarissa
Pierrette Prat, abadessa del monestir de Santa
Maria de Pedralbes, que va morir l’any 2014.
Josep Lluís Bronchal s’ha encarregat de recopi-
lar escrits de diverses persones que la van co-

nèixer i tractar i també
alguns escrits seus. Sor
Pierrete, coincideixen els
seus amics, va viure la vi-
da de clarissa de forma
entusiasta, transformant-
la en una veritable flama
viva i una obra d’art.

La interioritat habitada. El testimoni
de Teresa de Jesús
Coordinació: Agustí Borrell
Publicacions de l’Abadia de Montserrat
En aquest llibre s’hi han recollit les actes del V
Congrés d’Espiritualitat que es va fer al santua-

ri de Santa Teresina de
Lleida l’octubre de l’any
passat en motiu del V
centenari del naixe-
ment de santa Teresa
de Jesús. En el congrés
els diferents ponents
van parlar de la recerca
espiritual i del silenci;
de la interioritat.

Vers una
espiritualitat
dels sentits
José Tolentino
Fragmenta Editorial

● El cos que som és una gramàtica
de Déu, n’és la llengua materna.
Per això, la mística dels sentits o
de l’instant és una espiritualitat
que considera els sentits com a ca-
mí que guia i com a porta que ens
obre a la trobada amb Déu.

Tolentino, poeta i biblista por-
tuguès, ens parla de la mística de
l’instant i ens reenvia a l’interior
d’una existència autèntica, ens en-
senya a tornar-nos realment pre-
sents: a veure en cada fragment
l’infinit, a sentir la remor de l’eter-
nitat en cada so, a tocar l’impalpa-

La mística de l’instant

ble amb els gestos més simples, a
assaborir l’esplèndid banquet del
que és frugal i escàs, a embriagar-
nos amb l’olor de la flor sempre
nova de l’instant.

Arc i escut
Manel Frau Cortès
Editorial LLeonard
Muntaner

● És la traducció al català i l’estudi
introductori de Qéixet u-maguén
(Arc i escut) de Ximon ben Tsé-
mah Duran, un dels darrers rabins
de Mallorca, que va haver de fugir
a Algèria a causa de l’atac al call de
1391. Amb aquesta edició es vol
demostrar l’originalitat del tractat
així com la seva relativa indepen-
dència del Maguén avot, l’obra en-
ciclopèdica de la qual fa part. L’ex-
cepcionalitat d’aquesta obra rau
en el fet que, probablement per
primer cop en l’ambient cultural
de l’edat mitjana, s’ofereix una

El rabí de Mallorca

comparació entre judaisme, cris-
tianisme i islam, escrita per un au-
tor amb coneixement de primer
mà, que viu i es mou fluidament
en totes les cultures.

Laberintia
Josep Otón
Editorial Mensajero
Després de dues edicions de la novel·la Labe-
rintia, una novel·la d’intriga ambientada en un
monestir medieval, ara en surt una edició de
butxaca. Aquesta versió està orientada espe-
cialment al públic escolar, ja que resulta molt

més econòmica i in-
clou material comple-
mentari, com una guia
de personatges i un
glossari que faciliten la
lectura del text. A més,
en el llibre consten els
enllaços per descarre-
gar activitats didàcti-
ques i altres recursos
pedagògics.

Frares i capellans assassinats
durant el Trienni Liberal
Àlvar Maduell
Editorial Claret
Durant el Trienni Liberal (1820-1823) van morir
assassinats a Catalunya nombrosos frares i ca-
pellans, la majoria a mans de botxins esponta-

nis i arrauxats, sense
mandat judicial.
Aquest llibre vol om-
plir una llacuna his-
tòrica i recuperar la
memòria d’aquells
fets, passar llista a
aquelles víctimes i
honrar la seva me-
mòria.

L’Alcorà
Traducció de Mikel de Epalza
Editorial Proa
Ha sortit a la venda el primer Alcorà en català
en edició de butxaca. Es tracta de la traducció
que l’any 2001 va fer Mikel de Epalza per a
l’editorial Proa, una exquisida traducció literà-
ria que li va suposar diverses distincions, entre

les quals el premi Ciutat
de Barcelona i el Premi
Nacional de Traducció.
El fet que ara surti en
edició de butxaca supo-
sa un pas més cap a la
normalització de l’islam
a casa nostra i demos-
tra l’interès que desper-
ta aquesta religió.


