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VICTORIA CIRLOT i BLANCA 
GARÍ (ed.)
El monestir interior
Fragmenta, 2017, 136 pàg.

DESMOND TUTU
Mi Dios subversivo
San Pablo, 2017, 112 pàg.

Hi ha una intensa relació entre el 
lloc i la persona. Així succeeix par-
ticularment quan ens aproximem 
a l’espai de la recerca espiritual. El 
concepte de monestir interior fa 
referència a una sèrie d’espais i de 
pràctiques que van més enllà d’una 
idea unívoca i que insinuen un uni-
vers ric de ressonàncies, connotacions 
i significats, però de difícil accés.

Aquestes memòries del cantant 
Pau Donés desprenen optimisme, 
com la mateixa música de Jarabe 
de Palo. És un llibre tendre, honest, 
divertit i àcid. I també emotiu. Una 
resposta a totes les preguntes que 
tants periodistes mai no li han fet o 
que si li han fet no va voler respondre 
i que ara, després de complir cinquan-
ta anys, s’ha proposat escriure. 

L’arquebisbe Desmond Tutu ha llui-
tat sempre pels drets humans i contra 
els prejudicis. Afirma que «la Bíblia 
és més revolucionària, més subversiva 
enfront de la injustícia i l’opressió, 
que qualsevol manifest o ideologia 
política». En aquest llibre, parla de 
l’amor infinit de Déu i del valor infinit 
de tot ésser humà, amb la claredat 
que emana de la seva saviesa.

Quan s’ha perdut la fe en la idea 
de construir una societat alternativa 
per al futur, la tendència és recórrer 
a les grans idees del passat que ha-
vien estat abandonades. Això és la 
retrotopia, que s’insereix de ple en 
la divisió entre el poder i la política, 
entre la capacitat de fer coses i la 
de decidir quines cal fer. Zygmunt 
Bauman analitza el context d’aquest 
fenomen contemporani.

ZYGMUNT BAUMAN
Retrotopia
Arcàdia, 2017, 222 pàg.

PAU DONÉS
50 palos… y sigo soñando
Planeta, 2017, 336 pàg. 

ANNIE BARROWS
La nostra veritat
Amsterdam, 2017, 480 pàg.

Layla Beck es veu obligada a tre-
ballar per primera vegada a la vida 
després que el seu pare, senador dels 
Estats Units, deixi de mantenir-la i li 
trobi una feina. Arriba a Macedònia 
per escriure la història d’aquesta 
població. Un cop instal·lada, no triga 
a descobrir que els seus habitants 
amaguen històries apassionants que 
han sobreviscut durant generacions.

Aquest llibre pot ser llegit com el 
diwan andalusí d’un poeta actual, 
com una antologia de versos àrabs 
clàssics que han perdurat en l’ima-
ginari de la tradició posterior. És a 
dir, de la tradició literària que es va 
instal·lar al país on ells van viure i 
van escriure els seus versos. Tot un 
homenatge i un reconeixement a la 
perdurabilitat de la paraula poètica.

MANUEL NEVADO i JOSÉ 
GONZÁLEZ
Acompañar en el duelo
Desclée De Brouwer, 2017, 206 pàg.

ANTONI M. MARSAL BONET
Santa Maria de Sarral. 
L’església i la vila
Cossetània, 2017, 262 pàg.

Aquest volum, adreçat a tots els 
professionals i cuidadors que acom-
panyen persones en processos de dol, 
té com a objectiu oferir-los les eines 
necessàries per poder desenvolupar 
la seva tasca. Aquest manual viven-
cial proposa dinàmiques i exercicis 
pràctics que posen en funcionament 
i optimitzen els recursos terapèutics 
dels professionals.

Llibre, molt il·lustrat, sobre l’es-
glésia de Santa Maria de la població 
de Sarral (Tarragona), des dels inicis 
fins als nostres dies. S’hi estudien les 
diverses etapes arquitectòniques, 
l’interior i l’exterior del temple, on 
destaca el timpà romànic, els béns 
mobles, l’activitat parroquial i també 
altres edificis religiosos, com l’ermita 
dels Sants Metges. (Ramón Ribera)

JOSEP PIERA
Trobadors amb turbant. Diwan 
andalusí
Edicions de 1984, 2017, 134 pàg.




