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Gaudeix d’aquestes festes de Nadal a través de la

lectura

L’Arquebisbat de Barcelona recomana un seguit de llibres per regalar
aquestes festes
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«El llibre que teniu entre mans explica els tres mesos de l’estat d’alarma,

en què la intuïció de la comunitat de Santa Anna d’estar sempre al servei del proïsme va
aconseguir estabilitzar moltes vides precàries en mig d’aquell túnel inacabable del
coronavirus. Aquestes pàgines són un testimoni fidelíssim de les angoixes
transformades en esperances, que és l’especialitat de la casa: abraçar els que no tenen
ningú que els abraci. Una especialitat que s’encomana: el servei de les famílies que
cuidaven famílies, encara que fos per telèfon, mereixeria un premi, un estudi o una
institucionalització. O totes tres coses.»

LAS BARBAS DEL PROFETA. Eduardo Mendoza

Basat en els seus records d’infància i en la certesa que una societat

s’explica millor si no es desvincula dels seus mites fundacionals,  Eduardo  Mendoza
emprèn un viatge formidable per la terra de José i els seus germans, de Salomó, de la
Torre de Babel i de Jonàs, i paga així el seu deute, o part d’ella, amb el noi que llavors va
ser per a continuar sent l’escriptor que ara és.

L’ALTRE DÉU, EL PLANY, L’AMENAÇA I LA GRÀCIA. Marion Muller-Colard
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Vivim sovint sota la creença d’una justícia immanent i ni tan sols en

som conscients. Fruit d’aquesta creença, que té l’origen en unes relacions contractuals
amb Déu, pensem: «Com que Job era bo, no podia passar-li res de terrible» o «Aquell
home ja ha passat per una forta malaltia, no n’hi pot arribar una de pitjor». Són petites
mitologies —contractes confessos o inconfessables, conscients o inconscients— que
sostenen les nostres vides; són la defensa irracional de sistemes de regulació del mal
que ara desenvolupem fora de tot catecisme. I, tanmateix, existeix el patiment del just:
no hi ha cap sistema judicial suprem que garanteixi el bé pel bé i el mal pel mal. I la
irreductible Amenaça de l’atzar plana damunt les nostres vides. 
Lluny de mercadejar amb un Déu imaginari, ens cal pensar un Altre Déu que no sigui
garant de la nostra seguretat sinó de la lluita pròpia de qualsevol existència. Pensar Déu
no com a esperança escatològica, sinó com a brot de vida.

EL PETIT CAMÍ DE LES GRANS PREGUNTES. José Tolentino Mendonça

Hi ha un moment en què entenem que les preguntes ens acosten més

al sentit, a l’apertura del sentit, que no pas les respostes. Que les respostes són útils, sí,
que les necessitem per continuar vivint, però que la vida transforma les respostes en
preguntes. I no preguntem necessàriament perquè ens haguem equivocat o perquè
considerem insuficient l’experiència que fem. La pregunta és la grafia de l’escreix amb
què la vida es manifesta.

José Tolentino Mendonça, un dels principals assagistes del Portugal contemporani, ens
proposa un itinerari per algunes de les grans preguntes de l’existència amb l’equipatge
d’una sòlida freqüentació dels clàssics: la literatura, la filosofia, els textos sagrats, el
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