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XAVIER GUILLAMET
Viatge al centre de l’ego
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2019, 136 pàg.

BERNHARD MEUSER i NILS BAER
Youcat. Llibre de catequesi per a la
Confirmació
Claret, 2018, 111 pàg.

LLUÍS DUCH
Sortida del laberint. Una trajectòria
intel·lectual
Fragmenta Editorial, 2018, 210 pàg.

El protagonista, l’Emili, empès
per les circumstàncies vitals, decideix emprendre un camí de recerca
interior. Aquest primer text d’una trilogia es converteix en un mirall on
veurem reflectida la nostra pròpia
vida. Ens conduirà a un viatge interior per reflexionar sobre qui som i
com som, o per descobrir les raons
del tossut conflicte humà que gira
entorn de la nostra existència. Conflicte que només vencerem quan
emani pau del nostre cor i irradiem
amor des de la nostra mirada.

Imagina’t que vols córrer una
marató. És impossible sense entrenar-se. Almenys un any abans has
de començar a córrer. Un bon dia
arriba la cursa. A altres els falta l’alè,
però tu tens clarament unes reserves
infinites i estàs en els primers llocs.
Una cosa semblant passa amb el curs
de catequesi de Confirmació al qual
t’has apuntat. També aquí cal començar almenys un any abans per a
estar realment en ple rendiment en un
tema tan important. Aquest llibre és el
teu entrenador personal i t’acompanya fins al dia de la teva Confirmació.

En l’enorme varietat de cultures
i formes de vida, tota existència humana és un intent, una aposta per
sortir del laberint que és la mateixa
vida. D’una manera molt semblant
al que s’esdevé amb el mite del paradís retrobat, l’engany suprem que
amaga el laberint de tota existència
humana és la creació d’un fals autoconvenciment segons el qual un ja
n’ha sortit. In statu viæ, però, la sortida veritable i real del laberint que és
sempre la nostra existència concreta
no deixa de ser mai un interrogant
amb noves preguntes.

C. P. SNOW
Les dues cultures
Àtic dels llibres, 2018, 152 pàg

EL DIA ABANS
Sorj Chalandon
Edicions de 1984, 2019, 320 pàg.

D. H. LAWRENCE
L’home que va morir
Angle Editorial, 2018, 120 pàg.

Aquesta és la importantíssima
conferència de l’escriptor Charles
Percy Snow sobre el divorci entre
les «dues cultures», la ciència i els
intel·lectuals de la literatura, que
és tan vigent avui com ho era l’any
1959. Els científics no escriuen per al
públic general, i els professors d’humanitats ignoren la segona llei de la
termodinàmica. Aquest llibre va ser
el començament d’un debat sobre la
noció del que ha de ser una educació liberal, capaç de fer-nos avançar
de la barbàrie a la civilització, i que
segueix ben viu avui en dia.

En Michel volia ser miner com
el seu germà gran, fins que l’any
1974 en Jojo va morir a l’explosió
del pou de Saint-Amé, a la mina de
Liévin-Lens, juntament amb quaranta-dos companys més. Quaranta
anys més tard, en Michel vol que es
faci justícia. Amb una prosa carnal
i cisellada i l’emoció a flor de pell,
Sorj Chalandon s’endinsa en el món
d’aquells quaranta-dos miners morts
a les profunditats de la terra.

De bon matí un gall canta i desperta un home que havia mort. Esgotat, trasbalsat, vacil·lant, torna a
la vida en un món que no reconeix:
és el món dels sentits, el món dels
homes mortals. Inspirant-se en la resurrecció de Jesucrist, Lawrence va
escriure una extraordinària narració,
de profundes ressonàncies, que Josep Palau i Fabre havia llegit i «li havia
produït un gran efecte, per la qualitat
del text i perquè s’identificava amb el
personatge de l’home mort. L’home
que va morir podria ser un evangeli
alternatiu per a tots aquells que creuen que es pot tornar a començar».

