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A les portes de Nadal els recomanem un seguit de llibres relacionats amb diferents tradicions religioses tant per llegir-los
com si n’han de regalar. Bon Nadal!

Temps de vacances i de lectura
La salut espiritual
Ramon M. Nogués
Editorial Fragmenta
La neurobiologia i l’espiritualitat són dos instru-

ments excel·lents per
conèixer i fer funcionar
adequadament el món
mental humà de mane-
ra que la persona pugui
apreciar el goig de viu-
re.

Saber dir no
Francesc Torralba
Ara Llibres
Saber dir no pot arribar a ser una força allibe-

radora. Però com po-
dem fer-ho sense sen-
tir-nos culpables o sen-
se perjudicar les rela-
cions amb les persones
que estimem? Com po-
dem discernir a què cal
dir sí i a què cal dir no?
És, diu Torralba, un art
que cal reivindicar.

Zen a la plaça del mercat
Dokusho Villalba
Editorial Kairós
El zen, que va arribar a Occident durant la se-
gona meitat del segle XX, és cada cop més po-

pular. Aquest budisme
és una tradició de des-
pertar existencial. En
aquest llibre l’autor ens
introdueix en la història
i la pràctica d’aquesta
meditació, una eina
que ens posa en con-
tacte amb la nostra in-
timitat més profunda.

Celebrem el Nadal
Amadeu Carbó i Martorell Edicions Morera
Un llibret pràctic i de fàcil lectura –forma part
de la Col·lecció l’Ermità–, amb imatges i il·lus-

tracions, que permet
descobrir curiositats
com ara qui és l’Home
dels Nassos o el Pare
Noel, per què celebrem
Sant Esteve, d’on prové
la tradició de fer el pes-
sebre o per què men-
gem raïm per Cap
d’Any.

Les cendres del rabí
Miquel Segura Agulló
Lleonard Muntaner
Miquel Segura reivindica la memòria dels xue-

tes de Mallorca i ens
descobreix com de des-
coneguts són encara
avui a casa nostra i a
Israel els descendents
d’aquells jueus que en
el s. XVII l’Església volia
convertir i finalment la
Inquisició va acabar
ajusticiant a la foguera.

Història del protestantisme dels
Països Catalans
Josep-Lluís Carod-Rovira 3i4 Edicions

Coincidint amb el 500
aniversari de la Refor-
ma Protestant de Martí
Luter a Alemanya, apa-
reix aquest llibre sobre
la història d’aquesta
forma de cristianisme
al llarg de la geografia
de parla catalana des
del segle XVI fins avui.

Diari d’un missioner de la
Misericòrdia
Bernabé Dalmau

Centre de Pastoral Litúrgica
En aquest any sant de
la Misericòrdia convo-
cat pel papa Francesc,
Bernabé Dalmau ens
ofereix en aquest llibre
la seva experiència,
com un estímul més
perquè visquem l’espe-
rit de la misericòrdia
tota la nostra vida.

Llibre del gentil i dels tres savis
Ramon Llull Editorial Claret
Llibre cabdal de l’edat mitjana, El Llibre del
gentil i dels tres savis és una de les primeres

obres de Ramon Llull, a
mig camí entre la no-
vel·la moral, amb una
mínima trama de fic-
ció, i la disputa teològi-
ca dialogada entre un
expert cristià, un de
jueu i un de musulmà,
que esdevé la part cen-
tral del llibre.

Els pastorets de Folch i Torres
Carme Tierz/ Editorial Mediterrània

l● Qui no coneix Els pastorets de Josep Maria Folch i
Torres? Qui més qui menys, tothom els ha vist re-
presentats sobre d’un escenari o fins i tot hi ha col-
laborat. Però ben poca gent sap que aquesta obra va
néixer per encàrrec del pare caputxí Rupert Maria
de Manresa. Va ser precisament al Coliseu Pompeia,
sala que formava part del projecte social i cultural
dels caputxins, on va tenir lloc l’estrena absoluta, el
24 de desembre de 1916, d’Els pastorets o l’adveni-
ment de l’Infant Jesús, l’obra que va catapultar Folch i
Torres com a autor de teatre. Coincidint amb el cen-
tenari de l’estrena, aquest llibre recull la investigació
històrica portada a terme per la periodista teatral
Carme Tierz, que ens apropa a la figura de Folch i
Torres –novel·lista, impulsor i creador excepcional
d’una literatura infantil i juvenil de qualitat en cata-
là–, amb dades i documentació inèdites, des d’un
nou punt de vista i amb especial atenció al vincle
que l’unia a l’orde caputxí i a la seva manera de viure
la fe.

L’encàrrec d’un caputxí

El llibre sobre com es van forjar els Pastorets EL
PUNT AVUI


