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Llibres
Model
d’inspiració

La força de
la fe

La vida de John Henry Newman (18011890) i tota la seva època queda fidelment
reflectida en aquesta biografia extraordinària escrita pel teòleg Ian Ker. El cardenal
Newman és un dels personatges més interessants del segle XIX i que més repercussió continua tenint en el pensament cristià
actual. Al·ludint a la seva beatificació,
Benet XVI ha dit: «La meva esperança és
que la devoció vers ell serveixi d’inspiració
a molts per seguir les seves passes.»

A través de milers de petites històries i
anècdotes, l’escriptor i periodista Mitch
Albom mira de transmetre al lector unes
lliçons vàlides sobre la vida i l’amor, sobre
la fe i la tolerància religiosa, alhora que
ens convida a una reflexió profunda sobre
els nostres propis valors i la importància
de l’espiritualitat. Es tracta d’una història
emotiva sobre el poder de l’amor sobre
la mort i la força de la fe per guiar-nos a
través de les adversitats.

Ian Ker, John Henry Newman.
Una biografía. Ediciones Palabra, Col·lecció
Ayer y Hoy de la Historia, 2010, 800 pàg.

Mitch Albom, Tingues una mica de fe.
Editorial Empúries, Col·leció Narrativa,
2010, 242 pàg.

Via de
coneixement

Gastronomia conventual

Aquesta obra és una aproximació laica als
fonaments de l’experiència mística. Amb
l’ajuda de grans pensadors contemporanis
com María Zambrano, Eugenio Trías o Marià
Corbí, l’autora fonamenta el silenci com a
camí peculiar de coneixement per als éssers
humans de totes les cultures i tradicions i
explora les formes en les quals aquest pugui
afavorir-se. Teresa Guardans és professora
del Centre d’Estudi de les Tradicions Religioses de Barcelona.
Teresa Guardans, La verdad del
silencio. Por los caminos del asombro.
Herder Editorial, 2009, 304 pàg.

Els amants de la cuina gaudiran d’aquestes
pàgines i podran recrear, amb molta facilitat,
l’atmosfera de les antigues cuines caputxines
i, en general, de la cuina tradicional catalana
amb receptes com l’escudella d’àngels o la
crema caputxina. Aquest llibre té com a objectiu ser «un reconeixement a aquests frares
que amb discreció i sol·licitud maternal s’han
encarregat i s’encarreguen de la cuina o del
refectori», escriu fra Jordi Cervera al pròleg.

Fra Valentí Serra de Manresa,
Cuina caputxina. Les pitances dels frares.
Editorial Mediterrània, Col·lecció A la
Caputxina, 2010, 96 pàg.

Visió
humanista

Revisant la
vida

Fruit de més de quaranta anys d’investigació, el teòleg Pedro Trevijano ofereix en
aquest volum una síntesi de la doctrina de
l’Església catòlica sobre la sexualitat. S’hi
tracten diferents qüestions que preocupen l’home i la dona d’avui relacionades
amb aquesta temàtica, perfilant una visió
integradora i humanista de la sexualitat i
fonamentant-se en la realitat primordial en
la qual es basa la conducta de les persones:
l’amor.

Aprofundint en el sentit de la vida, Olive
Kitteridge, mestra d’escola jubilada, observa
en la proximitat i en la distància els petits
i grans canvis, els moments dolorosos i les
alegries que es produeixen en el seu interior
i en els habitants del petit poble on ha viscut trenta anys de la seva vida. Guardonada
amb el premi Pulitzer 2009 a la millor novel·
la, l’escriptora Elizabeth Strout presenta el
camí d’una dona que transita per la soledat
i la pèrdua.

Pedro Trevijano, Orientación cristiana
de la sexualidad. Editorial VozdePapel,
2009, 750 pàg.

Elizabeth Strout, Olive Kitteridge.
Edicions de 1984, Col·lecció Mirmanda,
2010, 382 pàg.

Plantejament
ètic

L’hora de
Catalunya

En una època considerada de crisi o de canvi,
és especialment important repensar el significat dels termes ètics que articulen els discursos sobre la moral. Aquest llibre planteja una
reflexió sobre conceptes transversals, que
no pertanyen a cap tradició, escola o religió
determinada. Són els següents: moral, consciència, pecat, natura, vida, plaer, persona i
sentit. Uns conceptes que es troben a la base
de tot plantejament ètic.

La decepció que ha provocat entre la majoria dels catalans el fracàs de la via estatutària, perquè el segon Estatut de la democràcia —malgrat que ha estat refrendat pel
poble— pot acabar eternament encallat o
modificat pel Tribunal Constitucional, ha
inspirat la periodista i escriptora Patrícia
Gabancho aquest nou llibre. Anteriorment
havia publicat, entre altres llibres, El preu
de ser catalans, amb gran èxit de crítica i
públic lector.

AA.DD., Repensar 8 conceptes clau de la
moral. Editorial Cruïlla-Fundació Joan Maragall,
Col·lecció Cristianisme i Cultura, 2010, 180 pàg.

Patrícia Gabancho,
El retorn dels catalans. Editorial Meteorα,
Col·leció Cronos, 2010, 304 pàg.

