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AUTORS DIVERSOS
Palabra y obra
Fraternidades Jerónimas, 2022, 
160 pàg.

En aquest llibre es recullen frag-
ments rellevants de les cartes i les 
homilies de sant Jeroni. El llegat 
d’aquest doctor de l’Església «es 
manté avui viu i palpitant. Aques-
tes pàgines així ho pretenen de-
mostrar, tot recuperant aquestes 
joies inestimables de la literatura 
cristiana», afirmen els tres autors 
al pròleg.

LINDA BOSTRÖM KNAUSGÅRD
Filla d’octubre
Editorial Les Hores, 2022, 152 pàg.

Entre el 2003 i el 2007, Linda 
Boström va ser ingressada peri-
òdicament en una institució psi-
quiàtrica on era sotmesa a teràpia 
electroconvulsiva. Aquesta no-
vel·la autobiogràfica és un intent 
eloqüent d’aferrar-se al passat, de 
trobar un sentit i de mantenir vius 
els vincles amb familiars, amics i 
amb ella mateixa.

RAÜL GARRIGASAIT
Profecia
Edicions de 1984, 2023, 240 pàg.

Els protagonistes d’aquest llibre 
són un pare, fascinat per unes bès-
ties indòmites, animades per una 
vitalitat sense fi, i una filla, adolorida 
i vigorosa, que no pot treure’s del 
cap unes històries antiquíssimes de 
profetes. I, acollint-los a tots dos, 
una ciutat d’atmosfera única i fosca 
que respira com un ésser viu.

CARME MARTÍ
Els núvols
Amsterdam Llibres, 2022, 240 pàg.  

Quan van diagnosticar el seu fill 
nounat amb cardiopatia, la Cristina 
va sentir que el seu món s’ensor-
rava. Han passat setze anys i avui 
el Marc és un adolescent avesat a 
les visites mèdiques i els hospitals. 
Colpidora i plena de llum, aquesta 
és la història d’amor entre una mare 
i un fill.

DANIEL PALAU VALERO
Raíces de la teología pastoral
Facultat de Teologia de Catalunya, 
2022, 254 pàg..

El teòleg Daniel Palau Valero 
afronta el repte de reconstruir el 
concepte de pastoral hereu del 
Concili Vaticà II. En el discurs de 
la sacramentalitat es descobreix el 
lloc d’on sorgeixen les arrels essen-
cials per a la teologia pastoral. Una 
recerca important en el moment si-
nodal present. 

DIVERSOS AUTORS
Panikkar avui
Fragmenta Editorial, 2022, 
346 pàg.

Un pensador no és tan sols una 
obra que vehicula un conjunt d’ide-
es i intuïcions; és també la recepció 
d’aquesta obra i d’aquest conjunt 
d’idees i intuïcions. Aquest llibre 
vol contribuir a la renovació de la 
recepció de Raimon Panikkar aple-
gant uns vint estudiosos interessats 
en la seva proposta intel·lectual.


