Cultura

28
5 gener 2014

JORGE MIRAS
Celebrar el misterio de la fe
Ediciones Palabra, 2013, 80 pàg.

L’acció més important que viu un
cristià és assistir a la santa missa i
rebre la Comunió. Per valorar aquest
fet, combregar amb més sentit i fugir
de la rutina, estan escrites aquestes
pàgines. Segons l’autor, Jorge Miras,
doctor en Dret Canònic, «només amb
l’ajuda de la fe aconsegueix l’esperit
humà intuir fins a quin punt l’Eucaristia
és festa». I afegeix que es caracteritza
sobretot pels «trets d’unitat fraterna,
de comunió».

JUAN CARLOS GIRAUTA
Votaré no a la secessió de
Catalunya
Edicions B, 2013, 176 pàg.

L’analista polític Juan Carlos Girauta
argumenta en aquest volum la seva
postura en contra de la independència
de Catalunya. «Els catalans tenim molt
a perdre en aquest procés», afirma
l’autor. En el cas que finalment es porti
a terme una consulta sobre la secessió
de Catalunya de la resta d’Espanya, Girauta creu que guanyarà el «no» i que
llavors el nacionalisme català rebrà,
sens dubte, «la lliçó de la seva vida».

FERNANDO SARRÁIS
Madurez psicológica y felicidad
EUNSA, 2013, 154 pàg.

Aquest text recull una anàlisi rigorosa i molts consells per a aquells que
desitgen viure amb llibertat interior,
sense remordiment i desitjant ajudar molts altres a dur una vida sana,
madura i feliç. Respon a preguntes
nombroses i complexes com: quines
són les característiques bàsiques de la
maduresa psicològica?, com s’aconsegueix l’harmonia o equilibri entre cap
i cor? o per què la por a patir dificulta
ser feliç?

GABRIEL PEREYRA
Musicoterapia
Editorial Ma Non Tropo,
2013, 160 pàg.

Aquest és un llibre pensat per facilitar i promoure l’ús de la música i
els seus elements (el so, el ritme, la
melodia, l’harmonia) amb la finalitat
de satisfer el benestar emocional i la
salut física de la persona. Una obra
escrita pel professor de música Gabriel
Pereyra i adreçada a músics, professors,
pedagogs musicals, terapeutes i melòmans que vegin en la música un vehicle
per estimular la capacitat intuïtiva i la
creativitat.

JOAN ARIMANY i JUVENTENY
Sants tradicionals catalans
Farell Editors, 2013, 176 pàg.

Els sants estan estretament associats
a la cultura religiosa i popular. Aquesta obra és el complement perfecte
del Diccionari de sants històrics catalans, escrit també per l’etnòleg Joan
Arimany i publicat el 2011. Recull la
tradició d’aquells sants i santes que han
estat vinculats amb Catalunya, es dóna
a conèixer la seva biografia, els seus
atributs característics i se’ls relaciona
amb el patrimoni historicoartístic.

MARÍA ACASO
rEDUvolution. Hacer la
revolución en la educación
Editorial Paidós, 2013, 224 pàg.

Mentre tot es transforma, el món de
l’educació roman igual, ancorat en un
paradigma més proper al segle XIX que
a les dinàmiques pròpies del segle XXI.
Cal que s’iniciï la «rEDUvolution» o el
que d’un temps ençà es coneix com «la
revolució educativa». Els docents han
d’acceptar que cal passar del simulacre
a l’experiència, habitar l’aula i deixar
d’avaluar per passar a investigar.

RAMON MARIA NOGUÉS
Cerebro y trascendencia
Fragmenta Editorial, 2013, 252 pàg.

L’ésser humà, a diferència dels primats, disposa d’un cervell amb unes
capacitats que van més enllà dels estereotips de supervivència. L’antropòleg
Ramon Maria Nogués anomena amb
el terme «transcendència» una sèrie
d’activitats no orientades a la supervivència. La transcendència no és només
religiosa, sinó que impregna tota la
vida humana. Traducció al castellà de
l’obra apareguda fa dos anys.

FERNANDO SÁNCHEZ SALINERO
¡No es una crisis! Es un cambio
estructural Plataforma Editorial,
2013, 288 pàg.

Fernando Sánchez Salinero, consultor estratègic especialitzat en el
desenvolupament de projectes, dóna
a conèixer al llarg d’aquestes pàgines
que el concepte «crisi» només és una
maniobra de distracció dels dirigents
polítics perquè la ciutadania no s’adoni
del que de veritat passa. L’autor aporta
una sèrie d’eines i reflexions per comprendre el canvi social més gran que
s’està produint en la història.

