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Les allaus de Sils Maria. 
Geologia de Friedrich Nietzsche
Michel Onfray
Fragmenta | Barcelona | 2021 |  
152 pàg. | 16 €

Una idea excel·lent: per compren-
dre un autor, cal conèixer els seus 
escenaris vitals. Sils Maria, el seu 
refugi suís, il·lumina l’obra de 
Nietzs che. Onfray la reivindica contra els qui la van 
manipular (la seva germana, els nazis i els pensa-
dors de gabinet). La primera part del llibre se sub-
mergeix en aquesta geologia per presentar l’autèntic 
Nietzsche i buscar elements per entendre’l. En la 
segona part es presenten sis tesis que conformen 
el seu superestoïcisme. La breu tercera part és un 
exabrupte contra els personatges paràsits, que viuen 
de Nietzsche sense haver-lo entès i menys seguit. 
Aclaridor, encara que potser discutible. 

Kant y el cristianismo
Rogelio Rovira 
Herder | Barcelona | 2021 | 208 pàg.  |  19,80 €
L’Enciclopèdia i la Revolució 
Francesa van emprendre el pro-
cés de rellegir el cristianisme al 
marge de la seva dimensió sobre-
natural. L’objectiu era bastir una 
religió filosòfica, és a dir, cons-
truïda sobre la racionalitat i no sobre la fe. Aplicant 
aquest paradigma al cristianisme obtenim la religió 
de la doctrina de Crist i no la religió de la veneració 
de Crist, per dir-ho amb les paraules de Kant. I és la 
que serà la formulació del filòsof de la Il·lustració 
(la religió dins els límits de la simple raó) la que 
durà aquest procés d’esborrament de la revelació 
al seu màxim exponent. La religió reduïda a ètica i, 
especialment, al manament de l’amor a l’enemic i a 
les peticions del Parenostre.

Evangelitzar amb 
alegria les grans 
ciutats
Cardenal Lluís Martínez 
Sistach
Claret | Barcelona | 2021 | 126 pàg.    
| 16,50 €

Resum de la reflexió 
sobre els reptes de la pas-
toral davant del fenomen 
de la creixent urbanitza-
ció inspirat en les Actes 
del Congrés Internacio-
nal de les Grans Ciutats 
(Barcelona-Roma, 2014); 
en el Document d’Apare-
cida, de la Conferència 
Episcopal de l’Amèrica 
Llatina i el Carib, 2014; 
en l’Evangelii Gaudium, 
de 2013 i Fratelli tutti, de 
2020. Diferenciar la pas-
toral urbana de la rural, 
l’ecologia, i les dimensi-
ons que identifiquen l’Es-

glésia, punts forts d’un 
escrit clar i planer.–A. T. 

La Iglesia sin poder. 
Ensayos (1955-1985) 
Iván Illich 
Trotta | Madrid | 2021 | 246 pàg. | 
26 €

Era proverbial la 
capacitat crítica d’Illich 
a l’hora de denunciar els 
abusos de les principals 
institucions contemporà-
nies com ara la política, 
l’empresa, l’escola o la 
medicina... Era d’esperar 
(tractant-se d’un intel-
lectual que havia estat 
capellà) que les seves dia-
tribes s’adrecessin també 
a l’Església. El cert és que 
la seva praxi pastoral el 
va confrontar amb les 
creences fonamentals 

del cristianisme sobre 
el Regne de Déu promès 
per Jesús. En aquest sug-
gerent recull Illich refle-
xiona sobre la virginitat i 
la mort, les missions i la 
pobresa, les experiències 
religioses i estètiques, 
la caritat i les bones 
intencions, el poder i la 
transmissió del cristia-
nisme, mostrant-nos la 
importància de ser crítics 
amb la història i, alhora, 
esperançats. –F.-X. M.

Ecosofia. La saviesa  
de la Terra
Raimon Panikkar (Jordi 
Pigem, ed. i introducció)
Fragmenta | Barcelona | 2021 |  
96 pàg. | 11,50 €

Breu i substanciós 
compendi del pensa-

ment de Panikkar sobre 
Ecosofia, el canvi que 
necessita una societat, 
que tot just comença a 
descobrir l’Ecologia. Crí-
tic, respectuós, proposi-
tiu. Hauria estat bo saber 
com hauria reaccionat a 
la situació de pandèmia 
que vivim des de fa un 
any, perquè l’obra aterra 
a les llibreries el 10 de 
març, vigília del primer 
aniversari del tancament 
perimetral de la Conca 
d’Òdena i de totes les 
escoles del país. A més 
de la Introducció, Jordi 
Pigem ha seleccionat 
amb cura quatre grups de 
textos, les fonts dels quals 
figuren al final. Moltes 
intuïcions s’han pogut 
palpar durant la crisi. 
N’haurem après?–A. T.
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