
CARLOS MARIA ANTUNES
Solo el pobre se hace pan
San Pablo, 2016, 128 pàg.

El monjo cistercenc Carlos Maria 
Antunes planteja en aquesta obra el 
repte d’una «mística dels ulls oberts», 
un itinerari espiritual accessible a tots 
i adient als temps que corren, que po-
sa en relació el dejuni, la interioritat, 
la compassió i la fraternitat. Amplia la 
tradicional visió del dejuni perquè es 
tradueixi en un estil de vida en el qual 
es reconeix la sobrietat com a valor.

Arran de l’èxit del programa de 
TV3 Ja t’ho faràs, es publica un nou 
llibre on el presentador, Rafel Vives, 
proposa als lectors tot un seguit de 
propostes, tendències, trucs i curiosi-
tats pràctiques al voltant del reciclat-
ge d’objectes que tenim arraconats 
per casa. Transformarem així l’entorn 
domèstic amb les mans, molta ima-
ginació i poca despesa econòmica.

La indagació espiritual, pot bene-
ficiar-se alhora dels ensenyaments 
de Jesucrist i de Buda? Aquest llibre 
s’enfronta a aquestes qüestions amb 
el màxim rigor, però alhora amb 
l’aval de la pròpia experiència vital. 
El teòleg Paul K. Knitter s’enfronta als 
postulats del cristianisme i el budis-
me amb autèntica set de renovació i 
mútua interfecundació.

RAFEL VIVES
Fes-t’ho tu mateix. Ja t’ho faràs!
Cossetània, 2016, 120 pàg.

PAUL F. KNITTER
Sin Buda no podría ser cristiano
Fragmenta, 2016, 410 pàg.

Vuit anys després d’un drama fami-
liar, Marcus Goldman intenta cercar 
la veritat sobre l’ocàs de la seva saga. 
Entre els records de la seva joventut, 
reviu la fascinació que va sentir des 
de petit pels Goldman de Baltimore, 
que encarnaven l’Amèrica patrícia 
amb les seves vacances a Miami i els 
seus col·legis elitistes. Amb el pas 
del temps, canvia la seva perspectiva 
familiar.

El 42.404 és el número amb què 
havien marcat el pres Gabriel Molins 
en un penal de la Guaiana francesa, 
on arriba per haver estat condemnat 
com a espia d’Alemanya durant la 
Primera Guerra Mundial. L’odissea 
de la seva estada en aquest penal, 
immers en un clima asfixiant i malsà, 
així com la seva fugida travessant la 
selva, configura el nucli d’aquesta 
narració esfereïdora.

La filosofia és un immens camp 
d’entrenament per exercitar la ment. 
Aquest llibre és un llibre de filosofia, 
però no un tractat filosòfic, sinó 
més aviat una taula de gimnàstica. 
Està escrit per ser utilitzat; el lector 
començarà escalfant la musculatu-
ra mental i després passarà a uns 
exercicis de filosofia més intensos: 
comunicar, debatre. Cadascun ha de 
confeccionar-se el menú.

ROBERT ZIMMER
La filosofía como gimnasia 
mental
Ariel, 2016, 334 pàg.

Cultura
19 juny 2016

33

JOËL DICKER
El llibre dels Baltimore
La Campana, 2016, 718 pàg

GABRIEL MOLINS i PUIGDOLLERS
Memòries d’un papillon català, 
el 42.404
Llibres de l’Índex, 2016, 502 pàg.

ROMANO GUARDINI
La muerte de Sócrates
Palabra, 2016, 368 pàg.

L’actitud de Sòcrates davant la 
mort constitueix una de les grans 
fites de la història intel·lectual oc-
cidental, ja que planteja qüestions 
ètiques imperibles: el significat de 
la mort, l’existència de la injustícia i 
com reaccionar-hi, el problema dels 
valors i de la veritat. En aquest escrit, 
Guardini analitza aquest complex 
esdeveniment a través de quatre 
diàleg platònics.

Aquests tres relats que conformen 
el nou treball de l’escriptor Pedro 
Zacarías constitueixen un cos literari 
on s’uneix el lirisme amb el poder 
alliberador de la paraula. Hi ha un 
intent de transformar la pròpia reali-
tat de l’autor. Es tracta, en definitiva, 
d’una obra que aspira a la força de 
la redempció de la literatura; la força 
de la paraula amb el seu gran poder 
transformador.

PEDRO ZACARÍAS
Cinco días en la Borda del Fénix
Autoedició, 2016, 154 pàg.




