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MARIÀ CORBÍ
El conocimiento silencioso
Fragmenta, 2016, 296 pàg.

AUSTEN IVEREIGH i YAGO 
DE LA CIERVA Cómo defender 
la fe sin levantar la voz
Palabra, 2016, 336 pàg.

El filòsof i teòleg Marià Corbí es 
proposa donar una fonamentació 
laica a allò que els nostres avantpas-
sats van anomenar espiritualitat i 
que ell prefereix denominar saviesa 
o qualitat humana profunda. El punt 
de partida de l’autor no és ni creient 
ni religiós, sinó antropològic, cultural 
i social. La seva preocupació és com 
concebre i afavorir avui el conreu de 
la saviesa.

Aquest llibre proposa un viatge 
sorprenent per algunes de les his-
tòries més insòlites de la ciutat de 
Barcelona, les que no apareixen a 
les guies però que revelen detalls 
del nostre passat. El lector hi trobarà 
túnels secrets, estacions fantasma, 
carrers tapiats, un vestigi de muralla 
romana molt ben amagat i fins i tot 
un Cobi en una xemeneia de Gaudí.

Aquesta obra ha ajudat milers de 
catòlics arreu del món a parlar d’una 
manera nova a propòsit de la seva 
fe a la tertúlia del bar o davant les 
càmeres de televisió, i sense perdre 
els papers. Desenvolupa com sortir 
del marc negatiu en què sovint s’en-
casella el qui parla com a catòlic o re-
presenta l’Església, i proporciona les 
claus per parlar de temes complexos.

Des d’una perspectiva totalment 
innovadora, alhora que rigoro-
sament científica, el periodista 
Guillermo Caba ens proposa un 
viatge apassionant —i de vegades 
desconcertant— a través de la gran 
piràmide de Giza, del món sumeri 
i acadi, de la tradició hindú, del 
paganisme de Sibèria, de l’islam de 
Samarcanda i del món precolombí 
maia i asteca.

Al seu apartament de Viena, el 
reconegut musicòleg Franz Ritter 
evoca tot el que ha viscut i après 
mentre els seus pensaments volen 
cap a Istanbul, Alep, Palmira, Da-
masc o Teheran, llocs que han marcat 
la seva biografia intel·lectual i senti-
mental. Barreja de memòries, llibre 
de viatges i dietari sentimental, es 
tracta d’una declaració d’amor al 
Pròxim Orient.

GUILLERMO CABA SERRA
La arqueología de la conciencia
La Tempestad, 2016, 248 pàg.

MATHIAS ENARD
Brúixola
Empúries, 2016, 432 pàg.

XAVI CASINOS
Barcelona. Històries, curiositats 
i misteris
Viena, 2016, 256 pàg.

ILDEFONSO FALCONES

Els hereus de la terra
Editorial Rosa dels Vents

JOSEP RUAIX I VINYET

Estudis de llengua
Editorial Claret

FRANCESC TORRALBA

La filosofia cura
Pagès Editors

PEDRO MIGUEL LAMET

No sé cómo amarte
Editorial Mensajero

DANIEL CODINA

D’ànima a ànima
Publicacions de l’Abadia de Montserrat

Els 5 llibres 
més venuts 
aquest passat 
mes de setembre

MICHEL REMERY
Tuiteando con Dios
San Pablo, 2016, 448 pàg.

Per què creure en Déu? Puc ser 
cristià sense l’Església? Per què 
confessar-me amb un capellà i no 
directament amb Déu? Aquest llibre 
ofereix respostes a 200 preguntes 
com aquestes. Plantejades a manera 
de tuits, les qüestions s’estructuren 
en quatre grans blocs: Déu (el principi 
i el final), l’Església (origen i futur), tu 
i Déu (pregària i sagraments) i vida 
cristiana (fe i ètica).




