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JUAN A. HERRERO BRASAS
Dios y el más allá en el pensamiento 
contemporáneo
Editorial San Pablo, 2023, 342 pàg.

Aquest llibre pretén contribuir, 
a través de reflexions lúcides i sug-
geridores, al sempre interessant di-
àleg entre ciència i fe. Per dur-ho a 
terme, articula de manera explícita 
les evidències que sovint intuïm i 
escoltem en el nostre interior, però 
que ens agradaria ser capaços de 
formular racionalment. 

MARTA PASQUAL
La casa dels caps de setmana
Editorial Empúries, 2023, 192 pàg.

La casa dels caps de setmana era 
la il·lusió de l’Oriol i l’Anna: un es-
pai idíl·lic, perfecte perquè la nena, 
la Blanca —i anys a venir les netes 
Sara i Carla— juguessin al bosc, es 
fessin grans, descobrissin el món. 
I ho ha estat gairebé sempre. La 
casa també és un lloc d’ombres que 
s’acumulen lentament...

AUTORS DIVERSOS
Les pintures de la Universitat 
de Barcelona (I)
Universitat de Barcelona, 2022, 
480 pàg.

Aquest llibre-catàleg documenta 
i estudia el dipòsit de pintura del Mu-
seu Nacional del Prado que custodia 
la Universitat de Barcelona, format 
per 56 obres de diversos períodes 
que arribaren entre el 1877 i el 1882. 
A partir d’aquesta revisió se’n donen 
a conèixer noves atribucions i inter-
pretacions. (Ramon Ribera)

JAMES CLEAR
Hàbits atòmics
Ara Llibres, 2023, 320 pàg. 

Moltes vegades pensem que per 
canviar el nostre estil de vida hem 
de fer grans canvis, però no és així. 
El canvi real prové del resultat de 
centenars de petites decisions (els 
«hàbits atòmics» del títol). Aquest 
llibre explica com aquestes minús-
cules decisions poden convertir-se 
en grans canvis vitals. 

JOSÉ COBO
Anatomía del cristianismo
Fragmenta Editorial, 2023, 254 pàg.

Com va escriure el teòleg Di-
etrich Bonhoe¿er, «un Déu que 
existeix no existeix com a Déu». El 
cristianisme afirma que Déu no té 
cap altra entitat que la del cos d’un 
crucificat en el seu nom. Aquesta 
obra constitueix el darrer volum 
d’una excepcional trilogia escrita 
pel filòsof José Cobo.

FABIO CIARDI (ed.)
El aliento del alma
Editorial Ciudad Nueva, 2023, 228 
pàg.

Aquesta selecció d’escrits de 
Chiara Lubich proposa un itinerari 
per aprofundir en la seva relació 
amb Déu. L’àmplia introducció del 
P. Fabio Ciardi situa l’experiència 
de la fundadora dels Focolars dins 
de la tradició cristiana i ofereix una 
clau de lectura de l’espiritualitat de 
la unitat a partir de la pregària.


