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Llibres

Menjar i dormir 
a bon preu
En temps de vacances resulta especialment 
pràctica aquesta guia que ens porta des de la 
A fins a la Z per diferents ciutats espanyoles i 
ens ofereix els millors allotjaments i restaurants 
per treure el màxim profit del nostre estiu. Com 
diuen els autors, «entre els establiments més 
barats i els locals de moltes estrelles, hi ha un 
munt de possibilitats per menjar i dormir a un 
preu just».

Assaig agut i revelador sobre 
Catalunya
Catalunya està immersa en el desconcert, an-
corada en una profunda crisi social, econòmi-
ca i política. Creix la desafecció cap als líders 
i cap a una Espanya en la qual l’anticatalanis-
me té molt de ressò. L’abstenció augmenta i 
sorgeixen protestes territorials de tota mena. 
Al mateix temps el seu sistema de valors 
tradicional es desfà. Tot indica que l’«oasi 
català», si és que ha existit mai, s’acaba i 
amb ell la Catalunya del segle XX, sinònim 
de progrés, seriositat i ambició.

Intrigues a la Barcelona del 
segle XIX
Tren de venganza és el debut en el gènere de 
ficció del periodista Xavi Casinos. En aquesta 
novel·la l’autor ens recrea la Barcelona del 1848 
i ens la descobreix a través dels ulls de Rubén 
Cardona, un expolicia represaliat per les seves 
idees radicals. Cardona rep l’encàrrec de protegir 
les obres del ferrocarril entre Barcelona i Mataró, 
objectiu de sabotatges continus. Amb el prota-
gonista, anirem desembullant una vella i tèrbola 
història de venjança en la qual no falta un passat 
de traficants d’esclaus.

El silenci, una forma de 
coneixement
El silenci posseeix una poderosa dimensió 
comunicativa i una capacitat extraordinària per 
facilitar l’entrada al món de l’esperit, el pensa-
ment i les arts. És una forma de coneixement 
que permet introduir-se en la complexitat de la 
consciència. Des del silenci es pot analitzar una 
altra perspectiva de la conducta humana, in-
terpretar críticament la cultura i explicar d’una 
manera subtil i poc habitual tota construcció 
metafísica.

La realitat de la societat espanyola
Els deu temes triats ens ofereixen una idea 
molt precisa del que es pretén mostrar 
d’aquesta realitat. Es tracta d’un conjunt 
d’aspectes molt interrelacionats, com 
correspon a les diferents facetes de 
l’estructura social. Estudiar separadament el 
canvi social recent que ha tingut la família, 
la població, l’educació, la religió, la 
desigualtat o els mitjans de comunicació de 
masses és una cosa impossible, ja que tot 
està interrelacionat.

Kay Lindahl (text) i Amy Schnapper 
(il·lustracions). El sagrado arte de 
escuchar. Cuarenta reflexiones para 
cultivar una práctica espiritual. 
Mtm editores, 2010, 144 pàg.

Ramón Andrés, No sufrir compañía. Escritos 
místicos sobre el silencio. Editorial Acantilado, 

Col·lecció El Acantilado, 2010, 388 pàg.

AA.DD., 8.010 hoteles y restaurantes 
calidad-precio en España. Editorial Anaya 
Touring Club, 2010, 693 pàg.

Bernabé Dalmau, El moment litúrgic 
actual. Editorial Centre de Pastoral Litúrgica, 
Col·lecció Dossiers CPL, 2010, 133 pàg.

Sacerdot heroic
El doctor Josep Guardiet (1879-1936) 
pertany a aquella generació de sa-
cerdots les vides dels quals apareixen 
marcades amb traços heroics: sacerdots 
sempre fidels al seu poble i parròquia. 
Una generació de sacerdots que, molt 
sovint, va pagar un tribut molt car: el 
martiri. Com escriu el bisbe de Terrassa, 
Mons. Josep Àngel Saiz, al pròleg: «És 
un exemple de sacerdot que no defa-
lleix davant de les dificultats ambientals 
que estan presents i que no faltaran 
mai en la vida ministerial.»

Antoni Sospedra i Buyé, 
El rector de Rubí. Doctor Guardiet. 

Editorial Claret, 2010, 298 pàg.

Xavi Casinos, Tren de venganza. Rocaeditorial, 
Col·lecció Misteri, 2010, 173 pàg.

Antonio Lucas Marín, La realidad social: 
transformaciones recientes en España. 

Ediciones Eunsa, Col·lecció Astrolabio Ciencias 
Sociales, 2010, 392 pàg.

Aprendre a escoltar
Aquest llibre ens guia a través de quaranta pràctiques d’escolta profunda 

a la nostra Font, a nosaltres matei-
xos i als altres. El text inspirador es 
combina amb les il·lustracions que 
ens conviden a la contemplació per 
comunicar les tres qualitats essencials 
de l’escolta profunda: silenci, reflexió 
i presència. Aquestes qualitats ens 
indiquen que la clau de la transfor-
mació espiritual i de les relacions sa-
ludables pot ser una cosa tan senzilla 
com la pràctica de l’art d’escoltar.

Xavier Casals, El oasis catalán (1975-2010). 
¿Espejismo o realidad? Editorial Edhasa, 
Col·lecció Ensayo, 2010, 348 pàg.

La litúrgia del segle XXI
Bernabé Dalmau, monjo de Montserrat, és 
expert en litúrgia. Ha publicat un bon nom-
bre d’obres de divulgació sobre el tema 
i col·labora sovint en tasques de pastoral 
litúrgica en diversos àmbits. Ara ens pre-
senta una reflexió sobre la nostra realitat 
litúrgica, tant la més propera com la més 
universal, per continuar fomentant aquell 
esperit que va moure tants impulsors de la 
renovació litúrgica que ha marcat la nostra 
època.


