CatCristllibres
Josep Maria Ballarín, Mossèn
Tronxo. Club Editor, Col·lecció El
Club dels Novel·listes, 2011, 254 pàg.

Eduard Punset, Excuses per no
pensar. Edicions Destino, Col·lecció
L’Àncora, 2011, 274 pàg.

Clàssic contemporani Explorar l’interior
Mn. Josep Maria Ballarín ha escrit
quaranta llibres, com Santa Maria, pa
cada dia o Terra Santa i torna a Gósol.
Però, sens dubte, el més conegut de tots
és Mossèn Tronxo, protagonitzat per un
capellà de poble. Nascut enmig de l’anomenada «contracultura», va rebentar el
sostre dels més de 100.000 exemplars
venuts. Vint-i-dos anys després, aquest
best-seller ha esdevingut un clàssic. Segons l’autor, «té fusta de gran comèdia
i aires de novel·la negra».

Xavier Guix, T’estimo tant!
Editorial Pòrtic, Col·lecció Atrium,
2011, 190 pàg.

El divulgador científic Eduard Punset ens convida a passejar pels diferents
itineraris de la vida: les emocions, el
cervell, l’aprenentatge, l’origen de
l’univers, el poder… Fins i tot ens regala fórmules senzilles per ser més feliços
en un món millor i ens recorda que
«hi ha vida abans de la mort». L’autor
continua explorant «el que ens passa
per dins» i les claus que mouen el món
i ens aporta reflexions sempre amenes
i comprensibles per a tots.

Rafel Nadal, Els mandarins.
Editorial L’Arquer, 2011,
114 pàg.

L’art d’estimar

Retrats de poder

En una societat en transformació
permanent com la nostra, les relacions de parella i les seves dificultats
són un tema ben actual. L’ésser humà
necessita establir relacions saludables
amb el seu entorn per ser feliç. Tanmateix, de vegades estimar i deixar-se
estimar no és una tasca fàcil. Hi ha un
sol amor, però moltes maneres d’estimar. El psicòleg Xavier Guix exposa i
desenvolupa els diferents estils afectius que ens condicionen per formar
una parella.

Des de la posició privilegiada que
atorga la pràctica del periodisme i la
direcció d’una de les capçaleres més
importants de Catalunya, Rafel Nadal
ha tingut accés a moments reveladors
d’algunes personalitats de l’àmbit polític, empresarial i cultural de dins i fora
de Catalunya. Els mandarins és la seva
visió personal d’unes figures poderoses
amb qui ha passat estones llargues i intenses. Nadal desvela detalls de la personalitat més desconeguda d’aquests
«mandarins».
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Albert Espinosa, Si tu em dius
vine ho deixo tot… però digue’m
vine. Rosa dels Vents, 2011, 206 pàg.

Alejandra Balsa i Aurora Guerra,
Sofía. Ediciones Temas de Hoy,
Col·lecció TH Novela, 2011, 352 pàg.

L’essència de les coses Homenatge reial
En Dani es dedica a buscar infants
desapareguts. Al mateix instant que la
seva parella fa les maletes per abandonar-lo, rep una trucada de telèfon d’un
pare que, desesperat, li demana ajuda.
El cas el conduirà a Capri, illa on afloren
records de la seva infantesa i de dos personatges que el van marcar per sempre:
el Sr. Martín i en George. Retrobar-se
amb el passat portarà en Dani a reflexionar sobre la seva vida i sobre les coses
que són de veritat importants.

Partint de la reina d’Espanya com a
eix narratiu, aquesta novel·la explica
la història d’amor entre Joan Carles i
Sofia, emmarcada dins del temps convuls en què aquesta es va desenvolupar.
També dóna a conèixer els diferents
obstacles de tot tipus (religiosos, polítics, socials, històrics…) que s’oposaven
a aquesta relació. Així mateix, el llibre
és un homenatge a la figura de la reina
i a la seva dedicació per a la consolidació de la democràcia.

Gustau Nerín, Blanc bo busca
negre pobre. Edicions La Campana,
2011, 258 pàg.

Jordi Mazon Bueso, 100 preguntes
de física. Cossetània Edicions, Collecció De Cent en Cent, 2011, 184 pàg.

Desmitificar la
solidaritat
En aquest llibre, Gustau Nerín, un
antropòleg que coneix molt bé el continent africà, desmitifica la cooperació
internacional. A través de les experiències que ha recollit treballant i viatjant, rebat amb arguments econòmics,
sociològics, morals i antropològics les
suposades bondats d’algunes ONG i
l’ajuda oficial al desenvolupament. Es
pregunta si els occidentals som més
consumidors de solidaritat que no pas
realment solidaris.

Qüestions físiques
Qüestionar-se el perquè de les coses
que passen al nostre voltant, de les més
comunes i senzilles a les més rebuscades
i complexes, és un fet propi de l’espècie
humana. Bona part de les preguntes
que es plantegen en aquest llibre han
estat formulades per alumnes d’ESO,
de batxillerat i universitaris i és el físic
Jordi Mazon l’encarregat de contestarles de manera planera. El llibre recull
també altres preguntes que tenen la
intenció de desmentir falses veritats i
mites erronis.

