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RAMON LLULL
Llibre del gentil i dels tres savis
Claret, 2016, 352 pàg.

CHEMA ÁLVAREZ
La oración para torpes
San Pablo, 2016, 160 pàg.

Aquesta obra de Ramon Llull posa 
a les mans del lector un sistema de 
pensament —una màquina— perquè 
arribi per si mateix a la conclusió de 
la necessitat de la pau social. Ens diu 
que el va escriure «en llenguatge 
planer» perquè la seva «ciència de-
mostrativa» arribés a tots els públics. 
Aquesta versió, adaptada al català 
modern, compta amb quatre estudis 
a càrrec d’experts. 

En la vida de Lluís Bassat, un dels 
publicistes més prestigiosos del món, 
conflueixen dues famílies errants i 
molts viatges a través dels segles. 
Els Bassat eren sefardites i els Coen, 
jueus romaniotes establerts a l’illa 
de Corfú. Aquesta novel·la de Vicenç 
Villatoro, on es dóna la mà la narració 
i la reflexió, és un fil que ressegueix 
l’esplendor i la tragèdia dels jueus 
del vell continent.

La vida ens ofereix multitud de 
situacions en què no hi ha més remei 
que mirar cap a dalt i cercar algú 
que ens escolti. Si algú de nosaltres 
es troba en aquesta situació, o bé 
volem més informació sobre l’acte 
de pregar, aquest llibre pot donar-hi 
resposta. És una mena de guia fàcil 
per a aquells que se senten maldes-
tres a l’hora de pregar i per això no 
ho fan, o ho fan malament.

Aquest llibre va adreçat essencial-
ment als qui han patit o pateixen una 
greu addicció a internet. S’hi recull el 
testimoni de deu persones que un dia 
van decidir no tornar a connectar-se 
mai més i que ho van aconseguir. Són 
joves urbanites satisfets amb la seva 
vida que volien recuperar el contacte 
directe amb els altres i amb ells ma-
teixos. Formen la primera comunitat 
d’exconnectats.

Un any més, El llibre de La Mara-
tó se suma al gran projecte solidari 
que és La Marató de TV3 amb un 
recull de relats i il·lustracions de 
destacats escriptors i artistes que, de 
manera desinteressada, han cedit les 
seves obres per a la causa. La propera 
Marató —que enguany celebra vint-
i-cinc anys— està dedicada a l’ictus 
i les lesions medul·lars i cerebrals 
traumàtiques. 

ENRIC PUIG PUNYET
La gran adicción
Arpa, 2016, 220 pàg.

AUTORS DIVERSOS
El llibre de La Marató
Ara Llibres, 2016, 184 pàg.

VICENÇ VILLATORO
El retorn dels Bassat
La Magrana, 2016, 588 pàg

ANTOINE LEIRIS
No aconseguireu el meu odi
Edicions 62, 2016, 110 pàg.

Antoine Leiris va perdre la seva 
dona, Hélèn, el 13 de novembre del 
2015, assassinada a la sala Bataclan 
de París. Ell va publicar a les xarxes 
socials una carta adreçada als ter-
roristes titulada No tindreu el meu 
odi, on els prometia que mai no 
aconseguirien el seu odi ni el del seu 
fill de disset mesos. Un testimoni ple 
de sinceritat i dignitat, alhora que 
plenament commovedor.

NINA DA LUA i GEMMA 
CAPDEVILA
Silencia
Fragmenta, 2016, 40 pàg.

AUTORS DIVERSOS
Teología oriental. Aportaciones 
de teología ortodoxa
Ciudad Nueva, 2016, 130 pàg.

Amb una prosa poètica i delicada, 
Nina da Lua fa un recorregut pel do-
lor, la separació, l’amistat, les ferides, 
els somnis, l’esperança… per totes 
aquelles situacions silencioses «on 
s’amaguen els estels quan es fa de 
dia». I les il·lustracions de Gemma 
Capdevila, fetes en aquarel·la i ins-
pirades en el món de la papiroflèxia, 
constitueixen un altre poema visual 
metafòric. 

En el concili celebrat enguany a 
Creta, les diferents Esglésies ortodo-
xes han compartit el desig d’encami-
nar-se cap a una sinodalitat i partici-
pació més explícita i de corroborar la 
unitat de l’Església ortodoxa. Senten 
la necessitat d’enfrontar-se plegades 
als nous reptes del mil·lenni, tant 
en el diàleg ecumènic com en l’in-
terreligiós, i de cercar respostes als 
problemes actuals. 




