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a Nona va néixer en una illa, a la vora
de la mar, i es feia preguntes que no li
sabia respondre ningú. Els seus ulls hi veien
més, i la Nona ho havia d’escriure perquè no
se li escapés com la sorra entre els dits. Això
és el que diu la sinopsi d’aquest llibre que
podem trobar a la pàgina web de l’editorial
Akiara. Tenim entre mans una altra de les
precioses obres a les quals ens té avesades
aquesta editorial barcelonina. És un llibre
d’aquells que gaudeixes llegint, endinsant-te
en la seva poesia, en la bellesa de les seves il·lustracions, en la delicadesa infinita
de les imatges que ens suggereix. Quan el llibre acaba sap greu, però deixa un
regust que dura encara en el cor.
Té una guia de lectura, l’edició és de molt bona qualitat (el gruix del paper, la
textura). Us agradarà.
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o és pas el primer llibre sobre l’Alzheimer que us proposo. La malaltia dels
avis, i la necessitat d’estar-ne pendent sovint
és difícil de gestionar, emocionalment, pels
menuts de casa. Per això aquests llibres són
necessaris.
Aquest llibre és narrat en primera persona des del punt de vista de la néta de l’àvia Maria, que veu primer amb ràbia
que l’àvia ve a viure a casa seva i li pren l’habitació, però després, com que se
l’estima molt, col·labora en què les coses siguin més fàcils: fa rètols per les habitacions, dibuixos per posar als calaixos perquè sàpiga on trobar les coses, àlbums
de fotos per recordar els de la família, l’ajuda a cordar-se l’abric…
A poc a poc assumeix el rol de cuidadora de l’àvia, i es giren els papers: ara
serà ella la que li explicarà contes, l’ajudarà a cordar-se l’abric i la pentinarà. “Ja sé
que no hi ha medicines per fer-se jove, però jo penso que els petons li van prou
bé”, aquesta és una de les reflexions que ens farà la narradora.
En definitiva, aquest conte, escrit amb gran tendresa, ens podrà ajudar a gestionar el que senten els néts quan s’enfronten a la decrepitud dels avis.
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Èxode i èxtasi en Ignasi
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agnífic llibre de Melloni,
escrit amb veneració filial i
lucidesa meditativa, a partir dels
diversos relats sobre la vida d’Ignasi de Loiola. Un veritable baptisme («immersió») que es converteix en invitació al lector perquè
refaci personalment la peripècia
vital que es mou entre l’èxode i
l’èxtasi, com a resum de les diverses polaritats que cal conèixer bé
per poder-les reconciliar. La figura del fundador de la Companyia
creix fins a dimensions colossals,
però no perd gens del seu atractiu
sinó que esdevé una crida a aprofundir en la pròpia vida i en la realitat, un camí on discernir és clau
per no errar. Una eina molt valuosa. Regaleu-vos-el aquest estiu.–
Andreu Trilla

M

