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Història dels papes

Editorial Fragmenta

Dr. Diego Sola i Garcia (/ca/identitat/lequip/dr-diego-sola-i-garcia)

Fragmenta (http://www.fragmenta.cat/)  publicarà, aquest 25 de maig, en català i en  castellà

(http://www.fragmenta.cat/es/fragmentos/autors/1959603), el llibre  Història dels papes

(http://www.fragmenta.cat/ca/cataleg/introduccions/1959613), en el qual el professor  Diego Sola

(http://www.fragmenta.cat/ca/autors/1959603) explica les fases històriques de la que «és, potser —juntament amb la

casa imperial japonesa—, la institució vigent més antiga del món». Ho fa amb un discurs àgil, fresc i amè.

Diego Sola, (https://www.iscreb.org/ca/identitat/lequip/dr-diego-sola-i-garcia) que és doctor en història moderna i

professor a la Universitat de Barcelona, i professor de Llicenciatura (https://www.iscreb.org/ca/formacio/llicenciatura-

en-ciencies-religioses) i Batxillerat (https://www.iscreb.org/ca/formacio/batxillerat) a l'Institut Superior de Ciències

Religioses (ISCREB), divideix Història dels papes (http://www.fragmenta.cat/ca/cataleg/introduccions/1959613) en tres

grans blocs. En primer lloc explica la creació d'aquesta �gura i el seu desenvolupament inicial �ns a l'edat mitjana. En

un segon capítol presenta la crisi del model anterior de la institució, des del Renaixement �ns a la I�lustració.

Finalment mostra el papat des d'aleshores als nostres dies. L'obra conté també la relació completa de papes amb la

durada del seu ponti�cat i un índex històric.

L'obra, que es publica a la co�lecció «Introduccions»,   és rigorosa i «sense cap mena de concessió a l'apologètica»,

creu  Ignasi Moreta (http://www.fragmenta.cat/ca/autors/7400), editor de  Fragmenta (http://www.fragmenta.cat/).

«Les històries dels papes constitueixen en si mateixes tot un gènere. En el fons, estem parlant d'una història d'Europa

a través de la institució papal. En aquest cas, a més d'explicar la història dels papes des d'una lectura contemporània,

podem dir que és la primera obra en català que s'adscriu a aquest gènere», ha continuat. A  Història dels papes

(http://www.fragmenta.cat/ca/cataleg/introduccions/1959613),  Diego Sola

(http://www.fragmenta.cat/ca/autors/1959603), a més, «fa un interessant excurs per explicar la vinculació de

Catalunya amb el papat, per exemple a través de la �gura d'Adrià VI, que havia sigut bisbe de Tortosa», ha conclòs

l'editor.
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