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Josep Maria Esquirol i Ramon M. Nogués,
els dos pròxims autors que es llegiran al
Club de Lectura
Josep Maria Esquirol i Ramon M. Nogués, els dos pròxims autors que es llegiran al Club de Lectura
Espirutal de la mà de Adelaide Baracco i la Biblioteca del Casino aquesta primavera.
La primera proposta és per aquest proper més de Març, que inaugurarà el Club de Lectura Espiritual
per aquest 2021, i és La Penúltima bondat : assaig sobre la vida humana de Josep Maria Esquirol.
Un assaig que de manera subtil i colpidora tracta dels «in nitius essencials» de l’ésser humà: viure,
pensar i estimar. I constitueix, sens dubte, una valuosa aportació losò ca, que s’articula a partir del
concepte de «replec del sentir». L’estil singular de Josep Maria Esquirol, lòsof, assagista i
catedràtica de losofía de la Universitat de Barcelona, va calant de mica en mica, com la pluja
menuda, tot proposant-nos un itinerari molt revelador, amb trams relatius a la commoció, el desig, la
creació, l’amistat, la revolució i l’agraïment. I anticipant- nos, ja de bell començament, allò que és
més nuclear:

«Aquí, als afores, la gènesi i la degeneració, la vida i la mort,
l’humà i l’inhumà―car només l’humà pot ser inhumà―, la
proximitat i la indiferència. Aquí, als afores, el mal és molt
profund, però la bondat encara ho és més. Aquí, als afores,
res té més sentit que l’empara i la generositat. Aquí, als
afores, no només vivim, sinó que som capaços de vida»
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La segona proposta és per al mes d'Abril
quan es comentarà Cervell i transcendència
de Ramon M. Nogués. Un assaig on es
presenta l'ésser humà amb un cervell i una
ment amb unes capacitats que van molt més
enllà dels estereotips de supervivència. Un
humà

que

persegueix

obsessivament

activitats de luxe: la cerca de la bellesa,
l'interès per l'ètica, l'organització d'activitats de lleure, el desplegament d'accions simbòliques que
Ramon M. Nogués anomena amb el terme transcendència aquesta mena d'activitats no orientades a
la supervivència. La transcendència no és, doncs, solament religiosa, sinó que impregna tota la vida
humana i discorre per l'estètica, l'ètica, la religió, el nacionalisme, la passió amorosa, la paraula i el
símbol.
A Cervell i transcendència, Ramon M. Nogués, catedràtic emèrit de la Unitat d'Antropologia Biològica
a la Facultat de Ciències i a la de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona i
Doctor per la Universitat de Barcelona, estudia detalladament —i, sovint, polèmicament— qüestions
com ara la singularitat humana, l'emergència del jo, el brodat del món mental, la trama na de la
transcendència, les seves modalitats i con guracions (religions, savieses i espiritualitats)... La
transcendència és analitzada no com un fenomen del món mental que només s'expressaria
descompensadament en el món religiós, sinó com una constant de la ment humana que necessita
precisament ser atesa en marcs d'orientació ben conreats a
de mantenir adequadament
l'estabilitat de l'original psiquisme humà.

"La paraula transcendència pot evocar una fuga purament
fantasiosa i mancada de sentit elemental i de realisme. Però
no és el cas. Entenc la transcendència com una dimensió
que ens penetra pertot arreu. "
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El Club de Lectura Espiritual
Aquest Club, dins dels clubs de lectura
ofertats per la biblioteca del Casino de
Manresa, Manresa 2022 col·labora amb el
Club de Lectura Espiritual des de l'any 2019,
té com a objectiu esdevenir un espai de
lectura, re exió i debat al voltant de
l’espiritualitat i la teologia, dos àmbits
especialment rics pel que fa a les grans preguntes de l’ésser humà. La coordinació anirà a càrrec
de la teòloga Adelaide Baracco Colombo, Doctora en Teologia, llicenciada en Teologia Sistemàtica.
Membre de la Junta de la ATE (Asociación de Teólogas Españolas); membre de la ESWTR (European
Society of Women in Theological Research) i del col·lectiu "Mujeres y Teología". Fa classe a diferents
cursos a (ISCREB, URC, CEP, ITF). Autora del llibre "Mística i vida quotidiana. El testimoni d'Egied van
Broeckhoven" (Barcelona, 2007, XVI Premio "Cristianisme i Cultura" de la Fundació Joan Maragall). Es
dedica també a la traducció de obres de espiritualitat i teologia. La seva àrea de investigació
teològica és la mística femenina i la relació entre mística i teologia.
Ella ens anirà donant les pautes de cada llibre per saber entrar en la seva lectura amb més
con ança.
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