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Diari de Teòfil
Josep Rius-Camps
Fragmenta, Barcelona, 2011
320 pàg., 21’50 e

esprés d’anys d’investigació,
publicació i ensenyament, Josep
Rius-Camps és conegut i valorat no sols
com a especialista sinó també com a
divulgador de qualitat.
L’experiència de les catequesis de
Reixac, per exemple, ha estat una mena
de banc de proves entre l’estudiós científic i el públic general.
Després que l’editorial Verbo Divino publiqués en castellà el seu rigorós treball sobre Els Fets dels Apòstols
segons el còdex Beza, aquesta línia es va
veure molt reforçada amb la magnífica
edició en grec i català del doble text de
Lluc (Fragmenta 2009), en una nova
visió altament interessant, concretada
en l’adopció de la paraula demostració en
comptes de la més habitual d’evangeli.
Ha buscat una nova forma expressiva del seu pensament: la ficció històrica.
No és un fet gaire usual entre els especialistes, com ell mateix reconeix i justifica
en part per l’interès suscitat pel tema i
per la necessitat de contextualitzar-lo.
En conjunt, el resultat és prou bo.
Tanmateix, el text d’aquest Diari de Teò-
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fil ens sembla massa poc autònom respecte del text de Lluc, que és citat molt
àmpliament, de manera més o menys
explícita, cosa que deixa poc espai vital
al seu pretès autor, Teòfil.
El fet que la ficció del diari es converteixi en cartes enviades a la mare, destinatària passiva, acaba també produint
una certa repetició.
Tot plegat pot restar valor literari a
l’obra de Rius-Camps, però en canvi pot
ser positiu per a lectors no gaire introduïts en les seves obres anteriors, i convertir-se en una bona via per entrar-hi.
¿Potser era aquesta, la intenció amagada de l’autor, i és el que significarien
les darreres línies de la Introducció?
En tot cas, obres com aquesta són
sempre benvingudes perquè ens ajuden
a fer una lectura a fons d’uns textos rics i
plens de vida. –Andreu Trilla

rances, unes més imaginatives que altres;
i algunes més poètiques que engrescadores. Tenen el mèrit de ser pensaments
breus, però amb el conseqüent perill de
resultar superficials.
Una nota destacada és el fet que
l’autor sigui un laic, pare de família,
situació que explica que el llibre estigui
pensat sobre tot per a un públic jove.
La felicitat és un tema prou complex, i molts cops esdevé un tresor que es
cerca on no hi és. En aquest sentit, benvingut sigui un llibre que a cada pàgina
de les 138 que conté ens suggereix vuit
pistes per ser feliços.
Llibre útil pastoralment.–Manel
Simó

Mística i compromís
per la justícia
Diversos autors
Bienaventuranzas de la vida.
Para orar, celebrar y vivir
Miguel Àngel Mesa Bouzas
PPC, Madrid, 2011
138 pàg., 12 e

n pròleg de Pere Casaldàliga, i una
Introducció del propi autor,
aquest llibre pot servir per fer pregària i
reflexió personal, i també per trobades i
celebracions comunitàries.
S’imita la presentació de les vuit
benaurances de l’evangeli de Mateu, i
així, sota el títol de “Benaurances de...”
l’autor presenta vuit enunciats de “Feliços qui...” d’acord amb el tema escollit.
El llibre, doncs, conté 120 benau-
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Centre d’Estudis Cristianisme i
Justícia, Barcelona, 2011
140 pàg., 15 e

l llibre s’estructura en:
1) Marc teològic del binomi
vida espiritual i lluita per la justícia.
		
2) Exemples, a partir del món
de les presons i de la vida contemplativa.
		
3) Conclusió.
L’objectiu és ajudar a trobar una
harmonia de contraris, com diu González Faus en el Pròleg, entre la vivència
mística de la fe i el compromís a favor de
la justícia, per evitar de caure en reduccionismes que esterilitzen, per una banda
o per l’altra, i avançar en integració personal.
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