Un llibre deliciós i subversiu. Deliciós per com està escrit, pel llenguatge cuidat, per les seves tres parts ben travades... I subversiu perquè
ens fa descobrir per als qui
no ho havíem pensat que
la tranquil·litat potser no és
l’actitud que des de l’Evangeli hauríem de recomanar,
amb el “tranquil, tranquil·
la” que sovint els nostres llavis dirigeixen a altres.
L’autora, teòloga protestant francesa, recorre episodis de l’Evangeli. L’anunciació com a moment en què
Maria accepta la intranquil·
litat... Com ho fan Josep o
Zacaries... I el propi Jesús
davant de la dona cananea
que l’interpel·la i li fa obrir el seu missatge més enllà del
poble elegit.
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rigadistes. Vides per la llibertat. Jordi MartíRueda. Tigre de paper, 2020.

Fins fa un parell de setmanes, si em preguntaven per brigadistes internacionals a la nostra guerra civil, podia anomenar George
Orwell i Simone Weil. És cert que a la meva època
d’EGB i de BUP el conflicte del 36 era un tema pel
que s’hi passava de puntetes. I jo no hi he aprofundit. Mea culpa!
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El blog
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a intranquil·litat. Marion Muller-Colard.
Fragmenta Editorial. Barcelona, 2020. 96
pàg. 11,90 €

Qui som

per airejar el cervell

Per això aquest llibre que ens presenta una
seixantena de retrats breus, d’una sola pàgina
(acompanyada per fotografies molt eloqüents)
és un tresor. Ens exemplifica homes i dones de
diferents orígens, edats i formacions, que han
creuat Europa a peu o l’Atlàntic en un llarg viatge
en vaixell des de Nord-amèrica. Jordi Martí-Rueda assoleix en una descripció acostar-nos vides
i experiències d’infermeres, soldats, conductors
o metges que per valors van arriscar-se en una
guerra que era la seva perquè lluitaven contra el
feixisme, contra tot feixisme.
Us el recomano ben efusivament!
Maria Antònia Bogónez Aguado

Intranquil·litzem-nos!!!
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