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Una forma nueva de ser Iglesia es posible y urgente,
de José María Arnáiz
PPC, Madrid, 2019, 248 pàgs., 19 €

l conegut marianista espanyol que viu a Xile analitza la
situació a partir de la seva realitat en aquell país, després
de la crisi dels abusos comesos per sacerdots, però que s’estén
a l’Església universal. De la crisi n’ha de sortir una nova
Església, centrada en Crist, amb uns adjectius que la configurin: sinodal, de piràmide invertida, contra el clericalisme, profètica, esperançada i esperançadora. El llibre els desenrotlla, al
costat d’altres no menys importants: pobra, mística, fraterna,
missionera, jove, inclusiva, etc. Una proposta de refundació
eclesial, inspirada en l’Evangelii Gaudium de Francesc: urgent
i... possible? –A. T.

E

L’avarícia,
d’Oriol Ponsatí-Murlà

Fragmenta, Barcelona, 2019
72 pàgs., 9,90 €

ercer volum de la sèrie sobre
els pecats capitals. Sorprenents,
els punts de vista de l’autor, que van
més enllà dels tòpics habituals i ajuden a aprofundir per copsar l’abast
antropològic d’una actitud esmunyedissa, relativa, profundament arrelada en l’entorn cultural i depenent d’ell. La proposta que pot
semblar més assenyada és allunyar-se de cap intent de definició definida i mirar d’apropar el pecat i el sentiment noble
que, segons com, poden conviure pacíficament sota el
mateix nom. El garrepa, amb la seva mala premsa, pot ser
considerat positivament, de forma relativa o ha de ser blasmat sense contemplacions? Fa pensar. –Andreu Trilla
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Las dos fuentes de la moral
y de la religión, d’Henri
Bergson
Trotta, Madrid, 2020
272 pàg., 25€

ergson acabava de rebre el
Nobel de Literatura el 1927 i
intuïa el drama en forma d’ideologies que atemptarien greument
contra la dignitat humana. La constatació del malestar que inundava
l’atmosfera vital es plasma en la reflexió sobre els orígens de
la moral i de la religió que publicarà el 1932. Segons
Bergson, les societats tancades afavoreixen religions estàtiques, mentre que les societats dinàmiques estimulen una
concepció dinàmica de la religiositat. En el primer cas es
gestiona el temor davant allò desconegut que suscita l’egoisme que desintegra les societats, mentre que en el segon es
propugna l’amor que enforteix els vincles entre les persones. Dues maneres de creure que corresponen a dues maneres d’entendre la condició humana.. –Francesc-Xavier Marín

Analectas, de Confucio
Herder, Barcelona, 2020, 180 pàg., 17,80€

ocs intel·lectuals mereixen que se’ls apliqui la categoria de savis amb més justícia que Confuci. La seva
vida i el seu mestratge han conformat al llarg dels segles el
caràcter xinès i han servit de potent estímul a tots aquells
que busquen criteris orientatius. En efecte, la seva proposta
d’uns rituals que assegurin el bon funcionament del món i
de la societat fonamenten una àmplia concepció cultural
que inclou la religió, l’ètica o la política. Malgrat el pas dels
segles, continua commovent la idea d’unes relacions humanes basades en la benvolença, la lleialtat i la tolerància,
regint-se per la virtut i sense diferenciació entre les persones. Tota una lliçó de coherència entre el pensament i l’acció. –F.-X. M.
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Ecologia integral i supervivència,
d’Antoni Matabosch i Soler

Arquebisbat, Barcelona, 2019, 111 pàgs., 9 €

n ocasió de la convocatòria del sínode sobre l’Amazònia (octubre 2019), l’autor presenta un aplec de les
seves idees i treballs sobre el tema. En la Introducció explica
el contingut dels set capítols. El podem considerar com un
bon (i breu) resum de la situació actual de la temàtica, descrivint l’origen i les causes de la crisi ecològica, les crítiques adreçades tant a la Modernitat com al Cristianisme, i les principals fites de la reflexió de les esglésies cristianes sobre el particular que porta a una saviesa cristiana sobre la Creació. Uns
poemes i bibliografia clouen una obra útil per a iniciar-se en
un tema tan actual. –A. T.
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