51

LLIBRES

24 ABRIL 2022

GIANFRANCO RAVASI
El gran libro de la Creación
Biblia y ecología
San Pablo, 2022, 507 pàg.

AUTORS DIVERSOS
Prevenir la violencia de género desde la escuela
Editorial CCS, 2021, 138 pàg.

«Déu ha escrit un llibre preciós,
les lletres del qual són la multitud
de criatures presents a l’univers»
(Laudato Si, 85). Un llibre destinat
a tots, creients i no creients, perquè la Creació és el nostre interlocutor comú. Una obra que vol ser
una sòlida invitació a l’esperança
en temps de tribulació.

En els últims anys la violència en
les relacions de parella entre adolescents pateix un increment preocupant. L’educació, com a base
de tot canvi, és la millor eina per
construir una societat més justa i
igualitària. Els autors aposten per
l’aprenentatge de competències
com l’assertivitat i la independència emocional.

JUANJO FERNÁNDEZ
Els 7 superpoders de la felicitat
Claret, 2022, 120 pàg.

AUTORS DIVERSOS
Francisco
Signo de contradicción
Ciudad Nueva, 2021, 272 pàg.

JORDI CERVERA I VALLS (Ed.)
El text i els seus contextos
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2021, 206 pàg.

Obra que té dues parts: la primera se centra en la persona de
Bergoglio, la seva vida personal, el
seu bagatge cultural i la seva sensibilitat espiritual. En la segona s’analitzen algunes de les línies principals del magisteri del Papa, que,
certament, no esgoten les facetes
ressenyables del seu pontificat.

Aquest volum esdevé l’adaptació d’una frase emblemàtica de
l’exegesi contemporània: «Tot text
té el seu context», que defensa el
medi històric i el medi social com
a elements imprescindibles per
comprendre l’Escriptura. També
reflexiona sobre l’exegesi bíblica
com a disciplina teològica i científica.

L’estrès, les presses, la precipitació, les preocupacions... tot plegat
pot fer que la nostra vida de cada
dia ens resulti feixuga i no siguem
capaços de gaudir-ne. Un llibre
diferent, fet «a mà», amb dibuixos
expressius que us arribaran al cor,
i que us ajudaran a ser més feliços
per ser millors pares i mares, per
comunicar-vos millor i per treballar
més a gust.

SIMONE WEIL
La gravetat i la gràcia
Fragmenta, 2021, 245 pàg.
Aquest llibre és una tria de fragments procedents dels quaderns
manuscrits de Simone Weil. La seva
publicació l’any 1947 va provocar
una autèntica commoció en la intel·lectualitat europea, i constitueix
encara avui la via d’entrada al pensament ric, fecund i paradoxal de
la filòsofa francesa.

