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Recomanacions dels autors
CARDENAL LLUÍS MARTÍNEZ
SISTACH

TERESA
FORCADES

Autor d’Un cardenal es confessa
(Proa)

Autora
d’Els reptes del
papa Francesc
(Viena Edicions)

El lector trobarà en aquest llibre
moltes coses i esdeveniments des
del 1937 fins avui. També diferents
èpoques de l’Església i del país
viscudes en els darrers 80 anys.
Trobarà el testimoni d’un home
que és sacerdot, bisbe i cardenal
i que intenta seguir Jesús i el seu
evangeli. I finalmet reviurà aquell
dia 7 de novembre del 2010 en què
Benet XVI va venir a Barcelona i va
dedicar joiosament la basílica de la
Sagrada Família.
Estic llegint La casa de les petites
alegries (CPL), del meu secretari
David Masobro, i Cooperatores veritatis, un homenatge a Benet XVI
amb motiu dels seus 90 anys.

FRA VALENTÍ SERRA DE MANRESA

Autor de Tornar als remeis de sempre
(Edicions Morera)
És un llibret que s’ha publicat el març del
2017 dins de la col·lecció de quaderns L’Ermità amb el subtítol de «Pocions, ungüents i
herbes medicinals». Hi ofereixo la transcripció
d’antigues receptes pròpies de la tradició remeiera dels frares caputxins que he espigolat en pàgines inèdites d’antics manuscrits.
Hi trobareu ressenyades algunes plantes que
no havia tractat en reculls anteriors, com ara
l’agàric, l’àrnica, el boix, el bruc, la celidònia, la
consolda, la matricària, la mostassa, el tomaní,
o bé el safrà. A més, hi trobareu també un
conjunt de remeis naturals que són de bona
aplicació, car són poc agressius a l’organisme
i ens poden ajudar a guarir refredats, febres,
trastorns digestius, problemes en la tensió i
circulació de la sang, dificultats urinàries, ferides i malalties de la pell, mareig i mal de cap,
dolors articulars i musculars.
Estic acabant la lectura del segon volum de les memòries del religiós caputxí Frederic
Raurell Temps, llocs i fets... Roma, una lectura (Kame editors).

El llibre té tres parts. La primera ofereix una panoràmica de la
situació actual de l’Església catòlica, tant a nivell estadístic (com
n’és, de gran?, quina proporció representa de la població mundial?, està creixent o disminuint?, quantes dones consagrades
hi ha? i homes?) com pel que fa a la renovació que ha començat a impulsar el papa Francesc. La segona presenta els meus
pressupòsits teòrics pel que fa a la relació entre espiritualitat
i religió: és possible una institució que no ofegui l’Esperit? I la
tercera, que és la més llarga, repassa un per un els nou principals moviments que existeixen avui al si de l’Església catòlica i
que promouen la renovació des de dins en temes controvertits
com ara la superació del clericalisme a l’Església, la defensa dels
drets reproductius, el celibat opcional dels capellans, l’ordenació
de les dones, l’acceptació de la diversitat sexual o l’accés a la
comunió de les persones divorciades i tornades a casar.
El darrer llibre que he llegit és Anys d’aprenentatge de Wilhelm
Meister (Edicions 62), de Johann W. Von Goethe.

FERRAN
RIERA

Autor d’El
grup de Folk.
Crònica d’un
esclat
(Cossetània)

SEBASTIÀ ALZAMORA

Autor del Llibre d’amic i amat
(Barcino)
És un dels grans clàssics de la
literatura catalana i europea,
i és alhora un llibre amb molts
punts d’interès per al lector
d’avui. Qualsevol persona que
hagi sentit alguna vegada la
Transcendència, en el sentit de
tenir algun interès per algú o
alguna cosa que està fora d’un
mateix —la persona estimada,
el món que ens envolta, Déu—
hi trobarà molt de motiu d’inspiració i de celebració.
El darrer llibre que he llegit és
El paradís són els altres (Lleonard Muntaner), de Valter
Hugo Mãe.

Val la pena llegir aquest llibre perquè ara mateix es commemoren 50 anys de la creació del Grup de Folk, una formació musical que va ser decisiva per al futur de la música
a Catalunya, tant pel que fa al rock, la cançó i el folk.
El darrer llibre que he llegit és Northumbria, el último
reino: sajones, vikingos y normandos (Edhasa), de Bernard
Cornwell.

