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La tria dels editors
RAMON CASALS ROCA

director general d’Editorial Casals (www.editorialcasals.com)
Sant Jordi de les galàxies,
de Jaume Copons (text) i
Liliana Fortuny (il·lustracions).
Publicat per Combel
El cinquè títol de la sèrie «L’Agus i els
Monstres» ens alegra el Sant Jordi
amb... Sant Jordi de les galàxies, una
aventura sideral que va més enllà del
gran mite del cavaller i de la rosa i el
llibre. I en acabat, també podeu volar
amb l’Agus cap a La llegenda del mar,
una illa deserta que no és tan deserta i
on res no és el que sembla. Hi trobareu
pirates de tota mena i uns salvatges
molt civilitzats.

El noi que nedava amb les
piranyes, de David Almond (text) i
Oliver Jeffers (il·lustracions).
Publicat per Bambú
Una novel·la emocionant, tendra i
surrealista, amb un estil ple d’humor
i de poesia. Avorrit de viure en una
fàbrica d’enllaunar sardines, un bon
dia l’Stan decideix d’emprendre el vol
i fugir de casa amb una companyia de
fira ambulant. Aquest viatge li canviarà
la vida… A més, coneixerà en Panxo Pirelli, l’home que neda amb les piranyes
i que el voldrà convertir en el seu digne
successor.

P. JOSEP MASSOT

director de les Publicacions de l’Abadia de Montserrat (www.pamsa.cat)

Manual cristià d’autoestima,
de Bernabé Dalmau
Un llibre que tracta del sentit de la vida
i de la necessitat d’autoafirmació personal dins del servei als altres, escrit amb
senzillesa i amb sentit comú, partint
d’una visió cristiana, oberta i comprensiva, del món. L’autor és el P. Bernabé
Dalmau, monjo de Montserrat i director
de la revista Documents d’Església. Ell
assegura que aquesta obra s’adreça a
qualsevol persona, sigui creient o no.

La pregària del cor,
de Jean Lafrance
Una obra clàssica, escrita originàriament en francès i traduïda a
diversos idiomes, que ens acosta a la
pregària cristiana des d’una fonda
experiència personal, que vol obrir
el nostre cor a la Paraula de Déu i
al pressentiment del Regne del Cel.
Quan fem l’experiència de la pregària, la paraula que es presenta
espontàniament a la nostra consciència és la dels pelegrins d’Emmaús.

IGNASI MORETA

director de Fragmenta Editorial (www.fragmenta.cat)
Déu sense Déu. Una confrontació, de Xavier Melloni i Josep
Cobo
Després de la mort de Déu…
continuem parlant de Déu. I ho
continuem fent des de postures
diverses. Josep Cobo parla de Déu
a partir del que s’entreveu en la
revelació bíblica. Xavier Melloni
ho fa intuint una espiritualitat
que va més enllà dels diversos
credos. En el llibre, Melloni i Cobo
parlen a fons de la revelació, la
cristologia, el mal, la vida en l’esperit, el silenci, la paraula i l’acció.

Llibre del gentil i dels tres savis,
de Ramon Llull. Adaptació
d’Ignasi Moreta amb
il·lustracions d’Àfrica Fanlo
Hi havia una vegada un gentil desesperat perquè no disposava de cap
consol davant la mort. Un savi jueu,
un savi cristià i un savi musulmà li van
explicar les seves creences respectives.
En acabat, el gentil es va disposar a dir
per quina de les tres religions optava,
però els savis no van voler saber-ho
per poder continuar dialogant. Llull
ens presenta un exemple sorprenent
de diàleg interreligiós al segle XIII.

MARCEL·LÍ LÓPEZ

director d’Editorial Claret (www.editorialclaret.cat)

Celestial Sant Sopar,
de Miquel Pujol, Carles Duarte
i Jaume Aymar
Es tracta d’un llibre únic i unificador
que aplega la música i les diferents
plàstiques de Miquel Pujol, violoncellista, compositor, musicòleg, artista i
escultor, les contemplacions suggeridores de Mn. Jaume Aymar, director
de Catalunya Cristiana i Ràdio Estel, i
la bellesa que sempre ens ofereix Carles Duarte, premi Ramon Fuster 2014
per la seva trajectòria cívica, cultural i
literària, amb els seus poemes únics.

Casaldàliga, la seva gent i les
seves causes, de Joan Guerrero
El fotoperiodista Joan Guerrero ha
compartit amb Pere Casaldàliga alguns estius al Brasil, i fruit d’aquestes trobades han sorgit un grapat
d’instantànies representatives de
la vida del bisbe. El llibre recull
una selecció d’aquestes imatges
que van acompanyades de textos
de Casaldàliga en català, castellà i
portuguès. Dues figures que saben,
de manera magistral, posar llum a
la vida i veu a l’esperança.

