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Sortida del laberint. Una trajectòria intel·lectual, 
de Lluís Duch. Aquest llibre arriba a les llibreries 
un mes després de la mort de l’autor, professor, 
antropòleg i monjo de Montserrat. Aquesta obra 
de 210 pàgines, editada per Fragmenta, ens en-
dinsa en l’apassionant trajecte biogràfic de qui ha 
estat considerat per molts com un dels últims 
grans savis contemporanis, i recull les lliçons que 
l’autor va impartir en la càtedra Ferrater Mora de 
la Universitat de Girona. 
  El llibre acaba glossant les figures d’Abraham i 
d’Ulisses, com a síntesi entre el món judeocris-
tià i el món clàssic.

Ángeles o robots. La interioridad humana en la so-
ciedad hipertecnológica, de Jordi Pigem. Ed. Frag-
menta, 198 páginas. 
  La presente versión castellana, realizada por el 
mismo autor, es una ampliación y actualización 
de la obra catalana original, que recibió el XXV Pre-
mio Joan Maragall de ensayo, otorgado por la Fun-
dació Joan Maragall y publicado por esta entidad 
en coedición con Editorial Viena.

Cómo santa Teresa me acompañó al sufismo, de Mar-
día Herrero. Esta joven autora explica la historia de 
cómo la lectura de santa Teresa de Jesús la llevó 
de la mano hasta el maestro sufí Mawlana Sheij Na-
zim. El sufismo es un movimiento místico dentro de la re-
ligión islámica. Ha escrito el prólogo el sacerdote y es-
critor Pablo d’Ors, quien considera que éste es «un 
libro para releer y degustar, para cerrarlo y ensoñar 
un poco, para volver a abrirlo y acariciar alguna fra-
se porque acuña una verdad. Yo veo amor en este 
libro. Veo un amor que despierta el mío: mis ganas 
de ser bueno, mis ganas de escribir, de abrirme, de 
abrazar al otro, de comulgar».

Panikkar per Panikkar. Llibre de 236 pàgines, edi-
tat per Fragmenta. 
  En el marc de la celebració de l’Any Panikkar, 
es publica aquesta antologia elaborada pel ma-
teix autor, que recull les introduccions per a cada 
un dels volums de la seva Opera Omnia, o Obres 
Completes, que publica la mateixa editorial.

ACTUALITAT

Salvador del mundo. Celebraciones de Ad-
viento y Cuaresma, de Marco Frisina. Edicions 
Paulines publica la darrera obra musical 
d’aquest compositor del Vaticà, amb un CD i 
el llibre que recull les partitures d’obres per 
interpretar durant l’Advent i la Quaresma. 
Marco Frisina és un prevere romà, amb una 
carrera musical extensa i de reconegut pres-
tigi mundial. També és autor d’un ampli ven-
tall d’oratoris i composicions religioses que 
s’interpreten a la ciutat vaticana. En aques-
ta obra han col·laborat intèrprets espanyols 
com el Cor de la Catedral de Màlaga i els 
Pueri Cantores de la mateixa ciutat, dirigits 
pel mestre Antonio Tomás del Pino Romero.

El vuitè volum de les Obras Completas de San Jo-
sé Manyanet recull la predicació del sacerdot fun-
dador de les Filles i Fills de la Sagrada Família. 
Té 1.088 pàgines i ha estat editat, com els an-
teriors, per la Biblioteca d’Autors Cristians de 
Madrid. 
  En aquesta edició, les exhortacions i sermons 
estan dividits en tres seccions. La primera inclou 
els referents a l’any litúrgic; la segona als mis-
teris de la vida de la Mare de Déu i sant Josep; 
i la tercera presenta la vida cristiana, religiosa i 
sacerdotal. 
  El volum ha estat preparat per Josep M. Blan-
quet i Josep Roca, S.F., i pot adquirir-se a les lli-
breries religioses.
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