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Més informació sobre l’actualitat religiosa en: http://www.catalunyareligio.cat

Rànquing dels llibres de temàtica religiosa per Sant Jordi

Torralba, Duch, Sistach, Dalmau, Soler...
JOSEP PLAYÀ MASET
Barcelona

La Bíblia, els llibres sobre el papa
Francesc, les biografies (Casaldà
liga, Martínez Sistach...) i els as
sajos sobre temes diversos d’espi
ritualitat són els volums de temà
tica religiosa que han tingut més
sortida per aquest Sant Jordi a
Catalunya
No és fàcil fer rànquings fiables,
però si se’n fan dels llibres més ve
nuts, en català i castellà, de ficció i
sense ficció, d’adults i infantils,
també l’àmbit religiós mereix
atenció. Sense voler ser exhaus
tius, sinó només a títol indicatiu,
La Vanguardia ha recollit infor
mació d’algunes de les principals
llibreries i editorials especialitza
des en temàtica religiosa a Catalu
nya (vegeu el quadre adjunt).
Un dels llibres més venuts ha
estat La vida secreta de la pregària,
de Francesc Torralba. “La pregà
ria és un exercici espiritual que tot
ésser humà, independentment de
les seves creences, pot realitzar
(...) La pregària és la respiració de
l’ànima”,diuelfilòsof iteòlegTor
ralba, consultor del Consell Ponti
fici de la Cultura de la Santa Seu.
Comparteix protagonisme amb
L’exili de Déu, de Lluís Duch, un
llibre es planteja perquè en els
darrers 60 o 70 anys Déu s’ha fet
estrany a la nostra cultura. I un al
tre monjo montserratí, Bernabé
Dalmau, ens obsequia amb El dol,
un llibre valent on ens ensenya
com reaccionar i afrontar el dol.
En el capítol més biogràfic se si
tua en bon lloc Un cardenal es con
fessa, on el cardenal Lluís Martí
nez Sistach rememora els episo
dis més destacats de la seva vida. I
també Meditacions vora l’Aragua
ia, del claretià Joan Soler, que no
és una biografia sinó un recull de
xerrades i conferències de Pere
Casaldàliga, un home profètic que
acaba de complir 89 anys. En

L L I S TA D E L S L L I B R E S M É S V E N U T S
]En els primers llocs de la llista dels llibres més

venuts per Sant Jordi, elaborada pel Gremi de
Llibreters, no n’hi ha cap de religiós. En les pre
ferències dels lectors de les quatre llibreries
religioses seleccionades tampoc n’hi ha que

LLIBRERIA CLARET
Roger de Llúria, 5. Barcelona
1. La vida secreta de la pregària
Francesc Torralba. Angle Editorial
2. Els reptes del Papa Francesc
Teresa Forcades. Viena Edicions
3. Un cardenal es confessa
Lluís Martínez Sistach. Proa
4. De viatge
Andrea Tornielli/Papa Francesc.
Claret
5. L’exili de Déu
Lluís Duch. Fragmenta
6. Bíblia popular BCI. Claret
7. La teva primera Bíblia. Edebé
8. Sueños de un viejo teólogo
Victor Codina. Mensajero
9. Nou testament BCI. Claret
10. La Bíblia de tots
Pilarín Bayés. Claret
LLIBRERIA DIOCESANA
CASA CARLES
Plaça del Vi, 2. Girona
1. Meditacions sobre l’Araguaia.

D ES D E L A D IÒ CESI
Joan Josep Omella

A

quest mes de maig la Fundació
Pere Tarrés inicia la campanya
“Cap infant sense colònies”. Un
any més, i ja en són seixanta, milers d’in
fants en situació de vulnerabilitat es be
neficiaran d’aquesta acció educativa i so
cial. Em sembla necessari posar en valor
aquesta obra diocesana i la feina de mol
tes parròquies i institucions que treba
llen perquè l’estiu sigui un temps d’es
barjo i descans, però també un temps
educatiu, sobretot a través de les colòni
es, els campaments i els casals per als in
fants, adolescents i joves que organitzen
tants esplais i agrupaments.
Tot i que les dades macroeconòmiques
indiquen una millora de l’economia,
aquesta encara no arriba a les famílies
que ho estan passant pitjor. Potser no
som encara prou conscients del fet que a
J-J. OMELLA, arquebisbe de Barcelona

destaquin molt per sobre dels altres. Ara bé, en
aquestes mateixes llibreries es venen bé llibres
que emfatitzen els valors humans, com ara La
vida que aprenc, de Carles Capdevila, tercer
més venut a la Llibreria Diocesana de Girona.

En companyia de Pere Casaldàliga
Joan Soler. Claret
2. La vida secreta de la pregària
Francesc Torralba. Angle Editorial
3. El dol
Bernabé Dalmau. Publicacions de
l’Abadia de Montserrat
4. L’exili de Déu
Lluís Duch. Fragmenta
5. Creure encara?
Josep Maria Carbonell. Viena
Edicions
6. La Bíblia
LLIBRERIA PAULINAS
Ronda Sant Pere, 19. Barcelona
1. La Biblia de Jerusalén
Ed. Desclée de Brouwer
2. Un cardenal es confessa
Lluís Martínez Sistach. Proa
3. Sueños de un viejo teólogo
Víctor Codina. Sal Terrae
4. Dios o nada
Cardenal Robert Sarah i Nicolas
Diat. Ediciones Palabra

5. La fuerza del silencio
Robert Sarah i Nicolas Diat.
Ediciones Palabra
6. Van Thuan. Libre entre rejas
Teresa Gutiérrez de Cabiedes.
Ed. Ciudad Nueva
LLIBRERIA DE L’ABADIA
DE MONTSERRAT
Ausiàs Marc, 92. Barcelona
1. El dol. Bernabé Dalmau
2. Manual cristià d’autoestima
Bernabé Dalmau
3. Respirar el segle. Un perfil de
Gregori Estrada
Joan Todó
4. Viure i ajudar a viure
Jaume Campalans
Infantils:
1. La meva primera comunió
Marta Minella Cendra, il∙lustració
Mercè Tous Prieto
2. Ignasi de Loiola
Enric Puigros Llavines, il∙lustració
Sebastià Serra

aquest capítol hi podríem inclou
re els diversos llibres al voltant del
papa Francesc. Entre els més ve
nuts hi ha l’assaig de la monja Te
resa Forcades que reflexiona so
bre Els reptes del papa Francesc i
sobre les demandes de renovació
dels moviments de base. I també
està ben situat el llibre De viatge.
Amb una entrevista a Sa Santedat,
de Tornielli.
Atenció també a la presència en
la llista de la llibreria de les mon
ges Paulines de dos llibres del car
denal guineà Robert Sarah, una de
les veus discrepants amb la línia
més reformista del papa Francesc.
Hem volgut incloure així ma
teix la llista dels llibres més ve
nuts per Fragmenta, una editorial

Repeteixen dos autors
prolífics com Torralba,
amb ‘La vida secreta
de la pregària’, i Duch,
amb ‘L’exili de Déu’
independent que publica llibres
clàssics i d’assaig en l’àmbit de les
religions, des d’una perspectiva
aconfessional. En primer lloc hi
apareix Jatakes, sis contes budis
tes, de Marta Millà, amb il∙lustra
cions de Rebeca Luciani. En segon
lloc, El sisè sentit, també de la
col∙lecció Petit Fragmenta, de La
ia de Ahumada, amb il∙lustracions
de Mercè López. El tercer lloc és
per a La prosa de la vida. Frag
ments filosòfics II, de JoanCarles
Mèlich, continuació de La lectura
com a pregària. Tots tres en versió
catalana i castellana. I segueixen
L’exili de Déu, de Lluís Duch, Ioga
(versió per a nens) de Míriam Ra
ventós i Maria Girón, i Contes ca
balístics, de Nahman de Bratslav,
en una edició a cura de Joan Fer
rer i Jordi Sidera.c

Cap infant sense colònies
Catalunya un de cada quatre infants viu
per sota del llindar de la pobresa, i les ac
tivitats de lleure són de les primeres que
les famílies amb menys recursos no es
poden permetre. A l’estiu, la xarxa que
protegeix aquests infants durant el curs
disminueix i la seva situació s’agreuja: els
infants estan més temps a casa o sols i es
produeixen canvis en la relació amb els
seus referents i laxitud en els hàbits i les
normes.
Per afavorir que un bon nombre
d’aquests nens i nenes puguin anar de co
lòniesoauncasald’estiu,laFundacióPe
re Tarrés posa en marxa aquesta campa
nya que permetrà becar més de 4.500 in
fants per un import de prop d’un milió
d’euros. Aquesta xifra representa un
augment del 12% respecte a l’any passat.
L’esforç de la fundació –i d’altres insti
tucions, públiques o privades– està ori
entat a garantir l’accés al lleure d’aquests

infants i joves, a fi que, en un entorn tran
quil i estructurat, es relacionin amb al
tres infants i joves de la mateixa edat. És
una bona manera d’ajudarlos en el seu
desenvolupament integral com a perso
nes. En els darrers anys s’ha constatat
que les peticions de beques han tingut un
increment del 344%.
Per aquest estiu, la campanya de la Pe
re Tarrés es proposa tres punts clau: sen
sibilitzar sobre la transcendència de
l’educació en el lleure, mobilitzar recur
sos i destinarlos a la realització d’activi

La Fundació Pere Tarrés
inicia la campanya per becar
4.500 nens per un import de
prop d’un milió d’euros

tats. Em plau destacar que es fa un treball
en xarxa amb altres entitats com ara par
ròquies, serveis socials, escoles, Càritas i
els mateixos centres oberts o centres
d’esplai. L’assignació de beques es fa se
guint un procediment molt realista que
examina la situació socioeconòmica de
cada infant per assignarli l’ajut i l’activi
tat més adient. Els beneficiaris directes
són els infants que reben les beques, però
indirectament també se’n beneficien les
famílies.
Les activitats d’educació en el lleure
tenen uns beneficis que van més enllà de
jugar i passars’ho bé, treballen valors,
emocions i dimensions com l’espirituali
tat i lasociabilitat.Gràcies a l’educació en
el lleure, s’aconsegueix educar més enllà
de les parets de l’escola. És una forma
efectiva de facilitar l’adquisició de valors
i competències i de donar als infants
l’oportunitat d’acostarse a Jesucrist.

