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Llibres

Un clàssic modern
La figura de John H. Newman (1801-1890),
beatificat per Benet XVI el 19 de setembre
del 2010, és un clàssic modern. És el convers
de l’anglicanisme més conegut del segle
XIX. En aquest retrat biogràfic el lector pot
descobrir com les seves virtuts s’aplicaven
diàriament a les múltiples circumstàncies i
urgències de la vida i com els seus talents
cristians i humans es desplegaven amb
senzillesa i ardor en les relacions amb amics
i deixebles.
José Morales, John Henry Newman.
Una semblanza. Ediciones Universidad de
Navarra (EUNSA), Col·lecció Persona y Cultura,
2011, 180 pàg.

Les claus d’un
film
El film Encontrarás dragones, escrit i dirigit
pel cineasta britànic Roland Joffé, és un
drama èpic ambientat en la guerra civil
espanyola. El productor principal del film,
Ignacio Gómez-Sancha, estableix en aquest
llibre un diàleg intens amb Joffé en el
qual ens explica les claus fonamentals per
entendre la pel·lícula. S’afronten qüestions
com la santedat i la traïció, l’amor i l’odi, el
perdó i la violència, així com la recerca del
sentit de la vida.
Ignacio Gómez-Sancha, 100 preguntas
sobre «Encontrarás dragones». Ediciones
Palabra, Col·lecció Palabra Hoy, 2011, 144 pàg.

Seguint Jesús
L’aventura de Cleofàs i del seu company,
narrada per l’evangelista Lluc, pot ser per
a qualsevol cristià una bona introducció
a l’experiència cristiana: senzilla i alhora
completa. A nosaltres, com a ells, ens ha
sortit a l’encontre, en algun moment de la
nostra vida, aquell caminant misteriós capaç d’abrusar el cor i de tornar a entusiasmar-nos, de fer-nos «tornar a casa». El camí
del seguiment de Jesús no acaba mai.

Alberto Campoleoni, Volviendo a casa.
Editorial Paulinas, Col·lecció Palabras
de Vida, 2011, 104 pàg.

Amb veu
serena
Jacint Torrents és llicenciat en Filologia
Catalana i ha escrit narracions i articles
en diferents revistes i diaris. Ha estat
catequista i consiliari del Moviment
Infantil i Juvenil d’Acció Catòlica. En
aquest volum recull 55 escrits que en el
seu dia van ser publicats al setmanari
Forja, de Castellar del Vallès. L’objectiu
principal és fer sentir la veu d’un laic en
el món i a l’Església des d’un punt de
vista serè i tranquil.
Jacint Torrents, Cartes d’un cristià
tranquil. Autoedició, 2011, 128 pàg.

El món de la
droga
El president dels Estats Units decideix desmantellar el tràfic de cocaïna al seu país i
encarrega un pla a Cobra, un exagent tan
eficaç com despietat. El pla funciona, però
amb tants diners en joc, hi ha algú en qui
es pugui confiar? Des de la selva amazònica fins als barris baixos de Bogotà, passant per les oficines governamentals de
Washington, Paul Deveraux, àlies Cobra,
descobreix l’esgarrifosa realitat de l’imperi
més poderós: el de la droga.
Frederick Forsyth, Cobra.
Editorial Plaza & Janés, 2011, 368 pàg.

Manual pràctic
La sensibilitat química múltiple (SQM)
és una malaltia encara poc coneguda
que produeix en qui la pateix la pèrdua
progressiva de la tolerància a diferents
agents químics i molt comuns en la vida
diària: productes de neteja o colònies, i
fins i tot begudes alcohòliques i determinats aliments i medicaments. Afecta
un 15% de la població en àrees industrialitzades. Aquest llibre pretén donar
resposta a moltes de les preguntes que
plantegen els pacients amb SQM.
AA.DD., Sensibilidad química y
ambiental múltiple. Viena Ediciones,
Col·lecció Oxigen Viena, 2011, 316 pàg.

El negoci del
petroli
Aquesta novel·la d’Alberto VázquezFigueroa revela, a través d’una intriga
apassionant, el perill que significa per a les
generacions futures el fet que s’extregui
petroli a deu mil metres sota el fons marí.
Uneix atemptats terroristes amb una trama
internacional, esdeveniments que afecten
milions de persones amb temes d’absoluta
actualitat, com la corrupció política amb
interessos internacionals i el gran negoci
del segle: el petroli.
Alberto Vázquez-Figueroa, El mar en
llamas. Ediciones Martínez-Roca, 2011,
112 pàg.

Doble rèquiem
Dues històries comparteixen un mateix
escenari, però passen en èpoques diferents. Hivern del 1642. En plena guerra
dels Segadors, les tropes del coronel Le
Bougon ocupen Lagrau, una petita ciutat
dels Pirineus. Estiu del 1991. Estudiants de
mig món arriben a Lagrau amb motiu del
Curs de Música Antiga. Una novel·la, viva
i vibrant, escrita per l’escriptor andorrà
Albert Villaró, sobre la creació, el creixement i la mort.

Albert Villaró, La primera pràctica.
Columna Edicions, 2010, 292 pàg.

