
37
1 7 . 0 4 . 2 0 1 6

17
89

06
-1

13
16

06
®

SANT JORDI - ASSAIG 
Caminar Barcelona
Patrícia Gabancho
Columna
Combinació de reflexions sobre l’art de cami-
nar i la descripció de 21 passejades per Barce-
lona. Patrícia Gabancho és una gran coneixedo-

ra de la ciutat gràcies a
les llargues passejades
a peu que hi ha fet i fa.
D’aquests recorreguts
diaris n’ha extret una fi-
losofia de la caminada
urbana: a mesura que
caminem, aprenem; de
la ciutat i de nosaltres
mateixos.

Cerebroflexia
David Bueno i Torrens
Plataforma Editorial
Tota la nostra vida mental es gestiona al cer-
vell, a partir de les connexions que milers de
milions de neurones estableixen entre elles. La

neurociència ha de-
mostrat la plasticitat
del cervell, que es
construeix i recons-
trueix de manera per-
manent. De tot plegat
ens en parla el científic
i divulgador David Bue-
no amb un estil clar i
totalment rigorós.

La invenció dels càtars
Sergi Grau Torras
Angle Editorial
Un llibre per descobrir la veritable naturalesa
dels Bons Homes i la persecució a què han es-

tat sotmesos a través
dels segles. Una histò-
ria dels càtars a Catalu-
nya a través dels seus
documents, fonts i tes-
timonis, els quals ens
apropen a la vivència
d’homes i dones que
van creure en la refor-
ma del cristianisme.

Evangelis apòcrifs: textos gnòstics
Armand Puig i Tàrrech (edició)
Edicions Proa
Després de la mort de Jesús, els primers cris-
tians van crear una nova manera de fer litera-
tura: el relat evangèlic. Es produí una gran pro-

liferació de documents
que pretenien explicar
qui va ser Jesús. Quatre
es van convertir en els
evangelis canònics. Al-
tres, per diversos moti-
us, van quedar exclosos
del cànon oficial i són
coneguts com evange-
lis apòcrifs.

Les falles del Pirineu
Oriol Riart Arnalot i Sebastià Jordà Ruiz
Pagès Editors
Una de les celebracions més antigues amb foc
és la de les falles, als Pirineus. Més enllà del

relat popular, la festa
de les falles és una fes-
ta tradicional, ben sen-
tida i diferenciada de la
resta de festes per part
de les poblacions que
la celebren. Però per
sobre de tot és una fes-
ta arrelada i adaptada
al seu entorn natural.

Pensar l’islam
Michel Onfray
Traducció: Josep Alemany / Edicions de 1984
Onfray es proposa reactivar el pensament de la
Il·lustració. No és cosa d’estar a favor o en con-

tra de l’islam, sinó de
pensar-lo com a filòsof.
A l’Alcorà hi ha mate-
rial per al pitjor i per al
millor: el pitjor és el
que les minories acti-
ven per mitjà de la vio-
lència; el millor, el que
les majories practiquen
privadament.




