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IGNASI MORETA
Conversa amb Lluís Duch
Fragmenta Editorial, 2019, 90 pàg.

L’obra de Lluís Duch abasta àm-
bits temàtics i disciplinaris molt di-
ferents: la religió, la política, l’ètica, 
la família, el ritu… En la conversa que 
avui recuperem, repassa els seus 
anys de formació a Alemanya, la se-
va doble dedicació a la vida monàs-
tica i a la vida intel·lectual, les seves 
idees sobre l’Homo religiosus i altres 
àmbits. Aquesta publicació pretén 
contribuir al coneixement d’una de 
les personalitats intel·lectuals més 
lúcides dels nostres dies.

ROGER PALLAROLS I BROSSA
Eduquem amb l’esport
Publicacions de l’Abadia de Mont-
serrat, 2018, 165 pàg.

Apuntem els nostres fills a fer es-
port… Sí, però a on? A quin esport? 
Per què? Ho sabrem fer bé?...

Una guia d’actuació molt clara 
per transformar l’activitat física es-
portiva en una activitat de creixe-
ment personal importantíssima per 
als infants i, evidentment, també per 
a nosaltres mateixos. Indicat per a 
pares, familiars, entrenadors, direc-
tors tècnics, caps d’estudis, profes-
sors, esportistes…

ANSELM GRÜN / LEONARDO BOFF
Un nou pensar per a ser tots un
Editorial Claret, 2019, 136 pàg.

Són molts els que avui van a la 
recerca d’una espiritualitat lliure de 
dogmes de fe, que els pugui menar, 
d’alguna manera, a l’experiència de 
Déu. En aquest llibre, dos teòlegs 
s’enfronten i assenyalen un camí vi-
able: és possible experimentar Déu 
reconeixent-lo en l’altre i en la crea-
ció, perquè en cada ésser humà es 
troba i en tot el cosmos brilla alguna 
cosa del misteri de Déu.

ROBERT A. KITTLE
Pioneros franciscanos
Tres aventureros en el Oeste
Arcaduz, 2019, 396 pàg.

Pietosos i erudits, els frares fran-
ciscans Pere Font, Joan Crespí i Fran-
cisco Garcés, a primera vista, poden 
semblar herois inesperats. Les seves 
aventures van comprendre les re-
motes terres altes de Sierra Gorda 
a Mèxic, els deserts del sud-oest dels 
Estats Units i la costa de Califòrnia. 
Aquesta apassionant història il·lumi-
na les trobades entre els missioners 
europeus i els nadius americans que 
havien ocupat la costa del Pacífic.

JOSEP M. SANS TRAVÉ
Guia breu del monestir de Santa 
Maria de Vallbona
Pagès Editors, 2018, 175 pàg.

Llibre-guia per conèixer tots els 
aspectes i detalls més destacats 
d’aquest cenobi femení cistercenc, 
que es troba a la població lleidatana 
de Vallbona de les Monges i que va 
iniciar la seva singladura l’any 1173. Té 
dues parts, la primera resumeix la his-
tòria des dels orígens fins a l’actualitat, 
mentre que la segona fa un recorregut 
sobre els principals elements artístics 
i béns mobles que es poden veure al 
monestir. (Ramon Ribera)

SCOTT HAHN
Un padre fiel a sus promesas
Ediciones Palabra, 2018, 348 pàg.

Els ensenyaments de Scott Hahn 
han portat milers de cristians catò-
lics a una expressió més vital de la 
seva fe. En aquesta obra explora 
el pacte que Déu ens revela a les 
Escriptures, i explica com Déu 
ens ajuda pacientment, malgrat 
les nostres faltes, per restablir la 
relació amb la seva divina família. 
Descobrireu que l’amor pacient del 
Pare és el mateix amor persistent 
que ell té per a tu.




