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Retrobament amb la revelació
El sacerdot i teòleg José Manuel Fidalgo es-
tudia en aquest volum la centralitat de Crist 
en el pensament antropològic de Romano 
Guardini, un dels més influents en la teolo-
gia del segle XX. La força i la grandesa de 
Guardini neixen de l’important repte que es 
va plantejar: pensar tota l’existència humana 
des de Crist, recuperant així un pensament 
unitari i integral. Segons ell, era imprescindi-
ble un retrobament del coneixement amb la 
revelació.

Un do especial
De guardia con Oscar és la història real 
i commovedora d’un gat fora de sèrie. 
Té un do especial: sap instintivament 
quan una vida s’aproxima al final. És 
capaç de preveure la mort d’un pa-
cient fins i tot abans que els metges. 
Esdevé així fidel company no només 
del malalt sinó també dels seus fami-
liars. El Dr. Dosa explica moltes de les 
històries que ha viscut en el seu quefer 
quotidià en la residència geriàtrica en 
la qual treballa.

La importància de l’educació
Des de la seva experiència personal i profes-
sional, Antoni Argent, economista i professor 
de secundària, fa una radiografia de la figura 
del professor particular de reforç. Entre altres 
qüestions, exposa en el llibre el fenomen del 
fracàs escolar, analitzant-ne les causes i solu-
cions possibles, i tracta aspectes tan destacats 
com l’esforç i la motivació. Així mateix, ofereix 
pautes per encarar amb èxit l’educació comple-
mentària més enllà de l’horari lectiu oficial.

Estudi de 
teologia
Aquest estudi és la tesi d’habilitació per a la 
lliure docència que en el seu dia va reclamar 
Joseph Ratzinger, avui Benet XVI. El punt de 
partida va ser el concepte de revelació que 
tenia sant Bonaventura. Aviat es va adonar 
que per aconseguir una comprensió com-
pleta de la teoria del coneixement teològic 
del gran mestre escolàstic, calia analitzar la 
seva teologia de la història. L’autor afirma 
que aquest tema seria oportú «confrontar-
lo amb el context actual».

L’energia més 
poderosa
Els escriptors Álex Rovira i Francesc Mira-
lles revelen en aquesta novel·la com cana-
litzar positivament l’energia més secreta i 
poderosa que guardem al nostre interior. 
Els protagonistes de la trama són Javier, 
un guionista de ràdio, i Sarah, una experta 
en Albert Einstein, que participaran en 
una recerca plena de perills i sorpreses que 
els duran als llocs en els quals va viure el 
cèlebre científic. El llibre va obtenir el VIII 
Premi de Novel·la Ciutat de Torrevieja.
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La lluita per subsistir
L’estraperlo va marcar la vida a l’Espanya 
dels anys quaranta. Amb aquesta obra, la 
periodista Laura de Andrés Creus ens endin-
sa en el món de privacions i racionament de 
la postguerra i en l’aparició de l’estraperlo: 
de l’entrada dels nacionals a Barcelona al 
final de l’autarquia, de la pura subsistència 
als articles de luxe. Per primer cop sentim 
la veu dels protagonistes d’un dels capítols 
més inhumans de la nostra història.
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Vida litúrgica
S’acaba de publicar, un any més, el 
Calendari litúrgic 2011 per a les deu 
diòcesis amb seu a Catalunya. L’objectiu 
fonamental és que «faci un bon servei a 
tots els sacerdots, religiosos, religioses, 
parròquies i comunitats cristianes que 
han de preparar les celebracions per viure 
units en tota l’Església que celebra el seu 
Senyor», escriu Mons. Joan Enric Vives al 
pròleg. D’aquesta manera, la vida litúrgi-
ca adquirirà el vigor i la centralitat que li 
correspon.

David Dosa, De guardia con Oscar. 
Maeva Ediciones, Col·lecció Palabras 
Abiertas, 2010, 284 pàg.

Converses 
radiofòniques
Aquest llibre és la reedició de l’original 
que va publicar el periodista, escriptor i 
actor Joan Alavedra el 1935. Es tracta del 
recull d’algunes de les converses radio-
fòniques que Alavedra emetia cada dia 
des de Ràdio Barcelona. Era un periodista 
brillant i mediàtic. En aquestes pàgines 
parla sobre personalitats tan significati-
ves com Mn. Jacint Verdaguer, el presi-
dent Francesc Macià, sant Tomàs More, 
l’escriptor Thomas Mann o el músic 
Johann S. Bach.
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