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RAIMON PANIKKAR i
PINCHAS LAPIDE
¿Parlem del mateix Déu? Un diàleg
Fragmenta, 2018, 116 pàg.

BERNABÉ DALMAU
Alimentació i vida espiritual
Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, 2018, 72 pàg.

JAUME ANGELATS MORATÓ
(ed.)
L’ull de la violència
Claret, 2018, 178 pàg.

Hi ha una màxima rabínica segons la qual cada controvèrsia té
tres cares: la teva, la meva i la cara correcta. Fent-se seva aquesta
sentència, Pinchas Lapide, jueu,
i Raimon Panikkar, cristià, hindú i
buddhista, dialoguen en profunditat sobre Déu, però també sobre
l’ateisme, el fonamentalisme, el
mal, la Bíblia, les escriptures vèdiques o la mística.

Unir dos conceptes com són els
d’alimentació i espiritualitat és voler desvetllar la fam del qui aspira
a donar un contingut més elevat a
una funció humana elemental per
sobreviure. Dins de l’espiritualitat
cristiana, les arrels bíbliques ens
porten imperceptiblement al llenguatge de l’àpat, del banquet com
a expressió d’una comunió del creient amb Déu.

Quan un grup de persones comparteixen pensaments i perspectives sobre una temàtica com és la violència, el resultat ha de ser un text
plural i simfònic. Intenten donar
resposta a qüestions com: resol
res la violència?, Es pot desactivar
la violència que es justifica com
a resposta proporcionada? Es pot
construir un gran projecte de pau?

GOLNAZ HASHEMZADEH BONDE
Vam ser nosaltres
Les Hores, 2018, 228 pàg.

CLARA QUERALTÓ
El que pensen els altres
Proa, 2018, 200 pàg.

ANGELA J. HANSCOM
Equilibrats i descalços
Angle, 2018, 254 pàg.

La Nahid té gairebé cinquanta
anys quan rep el diagnòstic de càncer. La notícia fa que s’hagi d’encarar amb la gran paradoxa de la
seva vida: la lluita contra la mort i
la ineludible sensació de viure en
un temps prestat. Es tracta d’una
reflexió sobre els vincles poderosos i de vegades agonitzants entre
mares i filles, un crit d’esperança
d’un futur millor.

L’amistat entre dues nenes òrfenes que ha durat tota la vida,
l’àvia que pren consciència de la
seva malaltia o el fill que ha hagut
d’aprendre a viure amb una mare
addicta són alguns dels punts de
partida d’aquest recull de contes.
Uns personatges que se submergeixen en situacions i emocions íntimes lligades a sentiments universals: la por, la decepció, el dubte…

La terapeuta Angela J. Hanscom
proposa recuperar el contacte amb
la natura i el joc a l’aire lliure com
a part imprescindible del desenvolupament físic i psicològic dels infants, atès que comporta enormes
beneficis. Millora la motricitat i les
habilitats emocionals i cognitives,
reforça el sistema immunològic
i incrementa la seguretat en ells
mateixos.

