LLEGIR,
MIRAR,
ESCOLTAR
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San Pablo, Madrid, 2019. 272 pàg., 15 €

ls autors (pare i filla) proposen un mètode eminentment pràctic de cara a millorar la vida de relació entre
parelles i a prevenir i resoldre les previsibles dificultats normals. No s’adreça per tant a persones amb greus problemes
de relació. El llibre està concebut com una guia per a reu
nions de parelles en grup, i consta de vuit sessions, amb els
materials corresponents i els comentaris que poden facilitar-ne l’ús productiu. Com diu el subtítol, es tracta de claus
per a una relació sana, tenint presents les variables habituals
la vida en parella. Llarga experiència professional i bones
dosis de sentit comú fan bona la recepta. –A. T.
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La luxúria, d’Anna Punsoda
Fragmenta Editorial, Barcelona,
2020. 80 pàg., 9,90 €

punt de completar-la (tan sols
en falta un número, i ja l’esperem), podem dir que Fragmenta l’ha
encertada amb aquesta sèrie d’assaigs sobre els pecats capitals. Cada
títol ha buscat maneres noves i originals de contemplar el vici corresponent. Aquest també fuig dels tòpics
mandrosos per explorar punts de vista engrescadors que
ronden al voltant del tema, a partir de referents literaris. El
desig i les seves innombrables variants resulten ser, sovint,
l’única escletxa per on pugui colar-se aire nou en la vida
humana, tan amenaçada pels llocs comuns. Amb un llenguatge planer i sense embuts, posa en solfa alguns mites i
s’agraeix. –Andreu Trilla
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Mística y psicoanálisis. El
lugar del Otro en los místicos
de Occidente, de Carlos
Domínguez Morano
Trotta, Madrid, 2020. 440 pàg.,
32 €

onat que tota mística sembla
ser el resultat d’una experiència de la consciència diferent de la
que opera en la vivència habitual,
no ha de sorprendre que la psicologia i la psiquiatria s’hi hagin interessat. Sembla essencial en
la mística l’impuls vers l’autrotranscendència, ¿però què
són aquell Altre i aquell Més Enllà amb què el místic desitja
unir-se? Domínguez Morano (que ja havia publicat uns
assajos de referència sobre la psicoanàlisi i la religió) analitza aquí les fonts i estructures inconscients de l’experiència
mística: la simbòlica materno-paternal, el joc entre dualitat
i no-dualitat i entre fusió i comunió, així com la possible
deriva patològica en forma de regressió, psicosi, sublimació
i masoquisme. –Francesc-Xavier Marín
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Vivir en pareja, vivir en común,
d’Ángeles Izquierdo i Ángel Izquierdo

Los secretos de Dios. Sefer atzilut. El libro
de la emanación, de Mario Javier Sabán
Jojmá Ediciones, Madrid, 2020. 246 pàg., 30 €

om és sabut, el mot mística admet una pluralitat de significats perquè s’aplica a una diversitat notable de fenòmens, i la varietat d’enfocaments possibles d’aproximació origina interpretacions plurals. Sigui com sigui, la mística sempre
té a veure amb experiències interiors i immediates que s’originen en un nivell de consciència extraordinari que comporta la
sensació d’unió del subjecte amb la Totalitat. Mario Sabán ens
revela el secret de Déu segons la Càbala d’Isaac Luria: prendre
com a punt de recolzament l’Infinit desenvolupa un nivell de
consciència que ens permet emprendre el camí de retorn a la
Unitat. És la mística entesa com a desig de transcendència que
ens allibera de la condició d’exiliats de la Realitat. –F.-X. M.
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Rut i Jonàs, la tendresa enfront dels integrismes,
de Josep Lligadas
CPL Editorial, Barcelona, 2019. 104 pàg., 9,50 €

er finalitat de la col·lecció, aquest llibre ha de ser assequible i ho aconsegueix del tot: és clar i de lectura amena. Quatre apartats: el primer sobre l’entorn dels dos llibres. El
segon se centra en Rut, l’estrangera suposada besàvia del rei
David: text, historicitat de l’obra, ¿llibre de dones?, trama i
ensenyaments de l’escrit. El tercer presenta Jonàs amb un
esquema semblant: text, autor i historicitat, dues crides i lliçó
de la carabassera; tots dos apartats acaben amb una referència
del personatge a l’evangeli. El quart mostra com els dos personatges són el millor Israel, una mena d’evangeli avant la lettre.
Molt actual. –A. T.
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