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Conceptes fonamentals 
d’antropologia i religió
Lluís Duch. A cura d’Ignasi Moreta
Fragmenta, Barcelona, 2020 | 176 pàg | 14,90 €
L’editor de Fragmenta, Ignasi 
Moreta, ofereix aquest recull de 34 
veus extractades de tres obres col·
lectives (Gran Enciclopèdia Catala-
na, Conceptos clave de Antropología 
cultural, i Conceptos fundamentales del cristianismo), 
ordenades alfabèticament des de Catolicisme fins 
a Utopia. Dins d’una finalitat divulgadora, l’estil 
de Duch hi resulta inconfusible. La major part 
de les veus tenen poca extensió, fora de Catolicis-
me, Hermenèutica, Protestantisme i Religió, de més 
abast. Com remarca Moreta, no és un glossari de 
veus pròpies de Duch, sinó l’aportació de Duch a 
una mena de diccionari sobre els temes, però amb 
visió personal.

El Déu amagat en l’experiència
Josep Otón Tabor
Claret, Barcelona, 2020 | 174 pàg | 11,40 €
Fa anys que Josep Otón duu a 
terme l’encomiable tasca d’elabo·
rar un profund i rigorós treball 
sobre l’experiència religiosa en els 
nostres temps. La seva col·lecció 
d’assajos sobre l’espiritualitat en 
les societats laiques caracteritzades pel pluralisme 
culmina amb allò que ha anomenat el paradigma de 
la interioritat. Sense abandonar aquesta perspectiva, 
aquí incorpora una interessant proposta vinculada 
amb la pastoral prenent com a punt de partida el 
pensament de Simone Weil. A mig camí de les tesis 
del Déu inefable i del Deu viscut Otón recorda que 
Déu sempre és misteriós però, alhora, proper per 
a aquells que no es limiten a viure superficialment 
sinó que tenen capacitat d’autotranscendir-se. 

La gola
Adrià Pujol Cruells
Fragmenta, Barcelona, 2020 |  
80 pàg | 9,90 €

Quart lliurament, 
en català i castellà, de la 
sèrie dedicada als pecats 
capitals. L’autor, antropò·
leg, escriptor i traductor, 
fa un notable desplega·
ment lèxic sobre el tema, 
i el planteja de forma 
ben original a cavall 
dels conceptes de pecat, 
malaltia, verborrea, i 
dels seus contraris, dejú, 
anorèxia, temprança... 
L’efecte resulta altament 
seductor, amb sovintejats 
tocs d’ironia. Tot plegat 
per dir que la gola és un 
dels pecats capitals que 
ha sofert més variaci·
ons valoratives, però no 
inventat del no·res, sinó 

ben documentat. Lectura 
que resulta, a més d’ins·
tructiva, un bon punt 
platxeriosa. –A. T.

Cocina cartujana
Javier Pérez 
Punto Rojo, Sevilla, 2020 |  
160 pàg | 14,25 €

Els monestirs i els 
convents tenen fama 
de vetllar per la bona 
alimentació. La tradició 
de cuidar d’un hort, d’un 
camp o del bestiar, així 
com d’alimentar tota 
la comunitat d’acord 
amb les normes de cada 
temps litúrgic es tradueix 
en un receptari ampli i 
gustós. L’autor rescata 
100 receptes provinents 
majoritàriament de la 
cartoixa de Santa Maria 

de Montalegre. Tant o 
més interessants que les 
receptes són els capí·
tols dedicats a la dieta 
cartoixana (vegetariana, 
consagrada a assegurar 
un estil de vida saluda·
ble) i la seva relació amb 
l’espiritualitat. Una cuina 
vinculada amb la dimen·
sió penitencial i amb un 
respecte escrupolós als 
ritmes de la naturalesa. 
–F.-X. M.

El cel a la terra. 
Reflexions d’un 
capellà de barri
Joaquim Iglesias Aranda
Publicacions Abadia Montserrat,  
Barcelona, 2020 | 144 pàg | 9 €

Aquest extremeny de 
naixement, capellà del 
bisbat de Barcelona, és 

un bon comunicador, 
tant en les homilies com 
en els seus blogs i llibres, 
alguns d’ells publicats en 
La Morera, el segell edi·
torial propi. Aquí tenim 
una mostra de la seva 
manera d’expressar-se, 
directa, viva i entene·
dora. Amb un pròleg de 
l’escriptora Montse de 
Paz, co·directora de la 
Fundació Arsis, trobareu 
quaranta peces molt 
variades en temàtica, i 
d’unes dimensions d’unes 
tres pàgines. Com passa 
en aquests casos, les pe·
ces no són equiparables, 
però mostren alguns 
trets comuns, tant d’estil 
com d’idees de fons. S’hi 
retrata una fe cristiana 
encarnada, viva i propera 
a la gent. –A. T.
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