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Llibres

Itinerari
espiritual
El missioner claretià Josep Roca i Alsina ens
ofereix un itinerari espiritual per viure en
profunditat la Quaresma. I ho fa a través
de la lectio divina, una eina que proporciona un mètode de lectura orant de la Paraula de Déu. L’autor ens proposa apropar-nos
a la Paraula de Déu a través de diversos
passos que formen la lectio: preparació,
lectura, meditació, pregària, contemplació i
acció. Es tracta de conèixer Déu a través de
la seva Paraula i deixar-s’hi guiar.
Josep Roca i Alsina, Lectio divina per
a temps forts. Quaresma 2012.
Editorial Claret, 2012, 101 pàg.

Descobrir el
nostre interior
Ens cal disposar-nos a les pròpies recerques
interiors perquè si no és així, com assenyala
Heidegger, «l’home hauria negat i llançat
fora d’ell mateix el que té més propi, és a
dir, que és un ésser que reﬂexiona». Agustí
d’Hipona ens convida a no cercar a fora la
veritat i mirar cap a nosaltres mateixos, perquè és en el nostre interior on resideix. Que
una persona en tingui prou amb ella mateixa
és la gran ﬁta a la qual ens convoca Aristòtil
per ser feliços.
Miguel-Ángel Martí García, Una mirada
interior. Una atenta actitud de escucha. Ediciones Internacionales Universitarias, Col·lecció
Yumelia Autoayuda, 2012, 103 pàg.

Aprofundir
l’Evangeli
Antonio Bello ens va deixar, entre els seus
nombrosos escrits, reﬂexions profundes
sobre l’Evangeli. Els textos recollits en aquest
volum són extractes d’alguns dels seus
millors llibres. Són pàgines escollides, mitjançant una acurada selecció, que pot ajudar a
l’aprofundiment i el creixement en la vida
espiritual. Els comentaris han estat realitzats
des d’una vivència profundament encarnada
en la realitat quotidiana del nostre món,
tant religiosa, com social i política.
Don Tonino Bello, Acoger y dar vida. Reﬂexiones sobre el Evangelio. Editorial Paulinas,
Col·lecció Palabras de Vida, 2012, 190 pàg.

Sobre la nova evangelització
Aquest llibre afronta un repte per a tota
l’Església: la nova evangelització. Rellegint
els Lineamenta sinodals, els autors volen
oferir un servei humil a l’apassionant dinamisme missioner de la nova evangelització,
i aportar material de reﬂexió personal i per
a un treball en grups, en vigílies del Sínode
de Bisbes que tindrà lloc l’any 2012 sobre
aquest tema. Davant de la pregunta: «Què és
evangelitzar?», la resposta és: «És ensenyar
l’art de Viure.»
Raúl Berzosa i Gerardo Galetto,
Hablemos de nueva evangelización. Para
que sea nueva y evangelizadora.
Editorial Desclée De Brouwer, Col·lecció
Cristianismo y Sociedad, 2012, 180 pàg.

Obrint horitzons
Set viatges són el teló de fons escollit per
radiograﬁar un món ric en cultures, meravelles naturals i, al mateix temps, injust. Amb
visió humanista i espiritual, l’autora despulla
la seva ànima i s’apropa als valors que el sostenen. Entre quilòmetres, gastronomia, ﬂora
i fauna..., reﬂexions sinceres s’entrellacen
amb emocions, sentiments i vivències solidàries. Un viatge que ens durà ﬁns al Marroc,
Austràlia, el Txad, l’Índia, el Brasil, el Congo
i la República Dominicana.
Isabel Rodríguez Vila, Descubriendo el
corazón de la tierra. Siete lugares cambiaron
mi chip. Plataforma Editorial, Col·lecció
Plataforma Testimonio, 2012, 277 pàg.

L’espoli del Palau
El cas Millet ha sacsejat Catalunya com un
terratrèmol, amb rèpliques cada vegada
més potents, ﬁns a fer miques la conﬁança
dels ciutadans cap a la societat civil i les institucions públiques. Aproﬁtant el seu poder
i els seus contactes, convençuts de la seva
impunitat, Fèlix Millet i Jordi Montull es van
apropiar, al llarg de trenta anys, d’almenys
24 milions d’euros del Palau de la Música.
Després de llargs mesos d’investigació, Jordi
Panyella treu a la llum episodis desconeguts
de la trama.
Jordi Panyella, Fèlix Millet,
el gran impostor. Angle Editorial,
Col·lecció El Fil d’Ariadna, 2012, 352 pàg.

Un viatge delirant
Allan fa cent anys. A la residència on viu
tots estan a punt per celebrar-ho, però ell
ha decidit escapar-se. Salta per la ﬁnestra i
fuig cap a l’estació. Puja al primer autobús
i s’endú una maleta plena de diners que
només havia de vigilar una estona. Immediatament el persegueixen maﬁosos, la
policia i els responsables de la residència...
a partir d’aquí comença una persecució
rocambolesca on Allan aconsegueix superar
totes les diﬁcultats.
Jonas Jonasson, L’avi de 100 anys que
es va escapar per la ﬁnestra.
Edicions La Campana, Col·lecció Tocs, 2012,
411 pàg.

La Catalunya de
postguerra
Basada en les peripècies d’una família nombrosa de dotze germans en la Catalunya
de la postguerra, Quan érem feliços és una
història real plena d’emocions, d’humor i de
tensions en la qual l’autor evoca en primera
persona els paisatges de la seva infància.
Un recorregut a vegades íntim i a vegades
panoràmic, gairebé cinematogràﬁc, amb
imatges poderoses dels carrers del barri Vell
de Girona, l’estiueig a La Fosca, els setembres al Mas d’Aiguaviva i els anys d’internat
al Collell.
Rafel Nadal, Quan érem feliços.
Editorial Destino, 2012, 414 pàg.

