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Música i inspiració. Converses 
amb Brahms, Strauss, Puccini, 
Humperdinck, Bruch i Grieg 
Arthur M. Abell
Fragmenta , Barcelona, 2020 | 256 pàg. | 18,50 €
Edició de Talks with great compo-
sers aparegut en 1955, en català (no 
primícia, ja que n’existí una altra de 
1992, ara descatalogada). L’autor, 
corresponsal a Berlín del 1893 a 1918, hi narra la llar-
ga conversa amb Brahms i Joachim, taquigrafiada la 
tardor de 1896 (cap.1-6), que no es podia fer pública 
fins 50 anys després de la seva mort; i converses amb 
altres músics (cap.7-17). Les converses són veritables 
revelacions, i la seva lectura de gran interès per a 
melòmans amb interès espiritual. Destaquem el to 
de sinceritat i veracitat dels interlocutors. Dues excel-
lents introduccions precedeixen el text. Recomana-
ble i captivador.

En el camí. Set mirades 
diverses des de l’educació 
Marian Baqués
PPC, Boadilla del Monte, 2021 | 332 pàg. | 19 €
Va escriure Freud que educar 
era una de les tres professions 
impossibles, juntament amb 
governar i psicoanalitzar, perquè 
sempre resulten d’alguna manera 
insatisfactòries. Ben cert, l’ésser humà disposa de 
tota la vida per aprendre i ensenyar però, en l’últim 
instant, s’adona que encara és un aprenent. Cal, 
doncs, estar receptiu al llarg de la vida per aprendre 
l’ofici de ser homes i dones. És la vida entesa com 
un itinerari, com un viatge a la recerca de la saviesa. 
Marian Baqués n’és un guia excel·lent perquè en cada 
pàgina hi treu el cap tota una vida dedicada a l’ense-
nyament, en cada mot s’hi flaira la sensibilitat dels 
escolapi i s’hi insinua una escletxa lluminosa.

Joan Misser i Vallès.  
Un combat per la 
justícia i la pau 
Francesc Misser
Voliana Edicions, Argentona, 2021 
| 278 pàg. | 17 €

Entre els esforços 
per valorar persones 
significatives del nostre 
país i de la nostra Esglé-
sia, aquest llibre en pre-
senta una que lluu per 
la seva vàlua individual i 
per la constel·lació de què 
va formar part, que ja es 
va apagant. Joan Misser 
(1921-2015), home lliure, 
polifacètic i pacífic, 
cristià obert i dialogant, 
polític en cerca d’entesa, 
una figura interessant de 
conèixer i de no oblidar. 
Un fill seu, periodista, 
ha fet aquesta tasca que 
cal agrair. Onze capítols 

escrits amb veracitat 
i passió. Tot un model 
sorprenent que les noves 
generacions farien bé de 
tenir present. –A. T.

Ateu Martí (1889-
1936). Anticlericalisme 
i compromís republicà 
David Ginard i Féron
Publicacions Abadia Montserrat, 
Barcelona, 2020 | 216 pàg. | 15,20 €

Quan s’intenta recu-
perar memòria histò-
rica, sorgeixen de l’oblit 
personatges tan pecu-
liars com Mateu (Ateu) 
Martí, polifacètic activis-
ta outsider, dels primers 
assassinats el 29 de juliol 
de 1936 pels feixistes a 
Mallorca. L’autor, pres-
tigiós historiador de les 
Illes, estudia sobretot el 

moviment obrer, l’entorn 
polític i l’activisme femi-
nista entre la segona Re-
pública i el franquisme. 
I encara hi ha gent que 
no comprèn la pesada he-
rència dels cristians del 
nostre país i s’estranya 
de certes reaccions poc 
favorables cap a l’Esglé-
sia! Estudi històric seriós 
i documentat. Tràgica 
desavinença! –A. T.

La infancia del 
cristianismo 
Étienne Trocmé
Trotta, Madrid, 2021 | 212 pàg. | 
20,90 €

El primer segle 
del cristianisme és 
presentat com el temps 
de la consolidació de 
l’Església. Tanmateix, 

rere aquesta simplifica-
ció s’hi amaguen uns fets 
que acabaran modulant 
el cristianisme naixent: 
el xoc de la mort de 
Jesús, la primera predi-
cació dels deixebles, les 
polèmiques desencade-
nades a propòsit de Pau, 
l’exclusió dels cristians 
de les sinagogues... Tots 
aquests elements no són 
simplement l’escenari 
on el cristianisme ha de 
trobar el seu lloc sinó 
que van configurant una 
identitat pròpia: el pas de 
l’arameu al grec i l’ober-
tura al món grecollatí, 
les argumentacions dels 
apologetes i el testimoni 
dels confessors orienten 
aquest procés de creixe-
ment vers la vida adulta. 
–F.-X. M.
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