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10 llibres per aquest Nadal
Proposta d’una sèrie de llibres, ja siguin clàssics o nous, que no poden faltar
aquestes festes
20 desembre, 2018 - MALONSO

Com viatjar sense moure’t de casa? Com aprendre sense assistir a classe? Com conèixer ﬁns
al més mínim detall a persones desconegudes? Com podem respondre totes aquestes
preguntes? Nnomés hi ha una resolució possible: amb un llibre. Tanmateix, les vacances són
un bon moment per a la calma. Per frenar-se, descansar i… llegir. Així, per tots aquells que
no sàpiguen què regalar o què llegir, fem una recomanació de 10 llibres que no poden faltar
a la tauleta de nit aquestes festes de Nadal.
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1- Celebrem el Nadal. Amadeu Carbó

Celebrem el Nadal és un llibre escrit per Amadeu Carbó, reconegut

especialista en cultura popular, que explica els elements més populars i les tradicions més
emblemàtiques del nostre singular costumari al voltant del cicle nadalenc. Es tracta, per tant,
d’explicar tradicions com l’àpat de Nadal, la Missa del Gall o la nit de Reis, qui és l’Home dels
Nassos o el Pare Noel, d’on prové el ritual de fer
cagar el tió, per què fem el pessebre o per què mengem raïm per Cap d’Any.
Així, és un llibre pràctic i de fàcil lectura, amb moltes imatges i il·lustracions. Finalment,
permetrà descobrir al lector un munt de curiositats al voltant del Nadal. D’aquesta manera, el
seu caràcter divulgatiu el fa ideal per compartir amb la família i, també, amb els més petits.

2- Calendari l’Ermità. Fra. Ramon dels Pirineus
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Altrament, el Calendari de l’Ermità és un almanac

tradicional que presenta informacions relatives al camp, el jardí, les herbes remeieres,
l’astronomia i temes de cultura popular. Així, també compta com una extensa i actualitzada
guia de ﬁres, mercats i festes majors de Catalunya, una de les més detallades i rigoroses que
es publiquen. A més a més, inclou el “Calendari dels nens i les nenes”.
Un dels principals continguts del Calendari de l’Ermità són les recomanacions per al conreu
de l’hort i el jardí, que aquest any es veuen reforçades i ampliades amb el nou Calendari de
l’Hortolà, on el caputxí Fra Valentí Serra, gran coneixedor de la matèria, presenta una
selecció de consells pràctics i ecològics que ens ajudaran en el bon conreu i aproﬁtament
dels horts. També s’inclouen recomanacions per a l’hort urbà. A més a més, una altra novetat
serà la secció de “Curiositats astronòmiques”.

3- La força de la vocació, la vida consagrada avui. Papa Francesc
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Un llibre acabat de sortir del forn escrit pel papa Francesc. En aquesta

darrera publicació, el pontífex reﬂexiona sobre les persones consagrades. D’aquesta manera,
explica que han d’aprendre l’art del diàleg i del discerniment en comú. També, afegeix que
és necessari practicar un ‘apostolat de l’escolta’. Saber escoltar és fonamental.
“Hi ha molts capellans, religiosos i religioses que no saben escoltar. I em pregunto: si no saps
escoltar el teu germà o germana que tens a prop, com escoltaràs Déu, a qui no tens
directament al davant?”, diu el Sant Pare a la publicació.

4- Els joves, la fe i el discerniment vocacional. Sínode dels Bisbes XV Assemblea
General Ordinària
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Després del Sínode de Bisbes que ha tingut lloc aquest mateix octubre,

arriba la publicació del text del Document Final al Sant Pare Francesc. Aquest va tenir lloc al
ﬁnal de la XV Assemblea General Ordinària (3-28 d’octubre de 2018) sobre el tema «Els joves, la fe i el
discerniment vocacional».

Aquesta publicació ﬁnal del Sínode dels Bisbes sobre els Joves recull el document aprovat de
167 punts i els treballs preparatoris i les sessions del sínode. Ara bé, amb l’objectiu ﬁnal
d’orientar el treball i la presència dels joves en les comunitats eclesials. El document també
respira les orientacions de renovació pastoral i eclesial que promou el papa Francesc.

Llibres per l’oració

5- Santos de Mierda. José Pedro Manglano
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José Pedro Manglano és sacerdot impulsor de l’Associació

Hakuna. Després d’escriure llibres com Santos de Copas o Santos de Carne, es llença amb el
seu nou llibre Santos de Mierda. No estem davant una provocació o, almenys, davant una
provocació gratuïta. I és que el què provoca no és el títol, sinó la realitat originada per Jesús
de Natzaret. Santos de Mierda uneix de manera gairebé repugnant les realitats més
extremes: la santedat i la merda, l’esperit i la matèria, el més transcendent i el més
immanent, el més diví i el més terrenal, el més bell i el més repulsiu.
Així, Mn. Manglano explica: unes persones, amb la seva mateixa vida de merda, m’han
contestat: «Que què tal estic? No ho veu? Quina merda de vida! A veure si això acaba
aviat!». No parlem d’optimisme ni de visió positiva. Parlem d’una misteriosa i silenciosa
acció transformadora de l’Esperit en la realitat. Què ens està passant als cristians, que
després de vint segles continuem considerant indigna de Déu la nostra merda? No serà que
ens agradaria creure en un Déu que fes coses noves, perquè no hem entès al Déu que fa
noves totes les coses?
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6- El Belén que puso Dios. Enrique Monasterio

Un clàssic imprescindible per preparar el Betlem que ha d’ocupar els nostres cors. Es tracta d’un llibre
ple de creativitat i imaginació on hi ha una intuïció poètica encertadíssima per a parlar del Naixement
del Fill Déu.

És un llibre per Nadal i per qualsevol dia de l’any: ja en el començament el lector se n’adona
que aquest Betlem és la meravellosa obra d’art on Déu va voler coronar el món des de molt
abans de la Creació. La lectura es converteix, doncs, en un espectacle diví, on Déu se serveix
de tot el que ha fet: des d’una estrella que compleix el seu paper majestuós, ﬁns a un ase
que també ha de complir el seu. I, com que es tracta d’un espectacle universal, tots tenim en
ell un paper molt precís… I és aquí quan la lectura comença a intranquil·litzar-nos ﬁns que no
arribem al ﬁnal i assistim, lliurement, a aquest humil i joiós festival.

Infantil
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7- Quan el Grinx va robar el Nadal. Dr. Seuss

Veient que el Grinx arriba a la gran pantalla, un cop més, no pot faltar un llibre pels més menuts que els
farà estimar més el personatge. El Grinx té el cor tres vegades més petit que la resta dels habitants de
Vila Qui. Per això, intenta impedir que arribi el Nadal robant els regals i la decoració… Però el Nadal
arriba de totes maneres i el Grinx aprèn una lliçó que el canviarà per sempre.

El Dr. Seuss transforma la lectura en una activitat divertida i ideal perquè la comparteixin
pares i ﬁlls. La combinació de rimes i la barreja única de ritme i repetició faciliten
l’aprenentatge i la identiﬁcació de noves paraules.

8- Cartes del Pare Noel. J.R.R Tolkien
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El famós escriptor del Senyor dels Anells, recull un seguit de cartes. I és que, cada desembre,
els seus ﬁlls rebien un sobre amb un segell del Pol Nord. A dins, hi havia una carta escrita a
mà, amb una estranya lletra llarga i ﬁna, i un dibuix preciós ple de colors o fet només amb
quatre traços. Les cartes eren del Pare Noël. En aquestes, els explicaven meravellosos contes
sobre la vida al Pol Nord.
A vegades, és l’Ós Polar, un dels personatges, qui escriu quatre ratlles. En altres ocasions, ho
fa l’elf Ilbereth, amb la seva lletra elegant i ﬂuida, per afegir més vida i humor a les
narracions. Cap lector, jove o gran, no podrà deixar de sentir-se encantat per la inventiva i
l’«autenticitat» de les Cartes del Pare Noël.

Altres llibres que no poden faltar

9- La grandeza de las cosas sin nombre. Enrique Arce
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La grandeza de las cosas sin nombre arriba entre les novel·les

publicades aquest 2018. Les coses importants de la vida no tenen nom, són les que ens fan
sentir sense trobar la paraula que s’ajusta a aquest moment, a aquest instant que ens canvia
la vida. Així, parla d’aquestes coses, d’emocions, del guió que no està escrit, del valor de fer
el que vols i no el que deus. D’enfrontar-te a tu mateix. De la conquesta de la teva pròpia
vida.
Enrique Arce debuta en la literatura amb una història commovedora, sorprenentment
sincera, que ens transforma d’una forma iniciàtica. Una novel·la escrita des del cor que ens fa
reﬂexionar sobre l’èxit i el fracàs, l’amor i la mort, el perdó i l’amistat i, especialment, sobre
la llarga ombra de la infància en les nostres vides.

10- 12 regles per viure. Jordan B. Peterson
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Quina informació essencial necessitem per viure en el món actual? Jordan Peterson respon a la més
difícil de les preguntes amb una llista de dotze normes per viure que ell considera imprescindibles.
“Redreça l’esquena i tira les espatlles enrere”, “Fes-te amic de persones que volen el millor per a tu”,
“Dedica’t al que té sentit (no al que et convé)” o “No molestis els nens quan patinen”. Aquestes són
algunes de les regles que l’autor ens explica amb humor, amenitat i esperit divulgatiu.

D’aquesta manera, segueix un recorregut apassionant per la història de les idees i la ciència,
des de les antigues tradicions de tipus religiós ﬁns als últims descobriments cientíﬁcs.
Peterson recorre països, temps i cultures mentre reﬂexiona sobre conceptes com l’aventura,
la disciplina i la responsabilitat. Tot amb la ﬁnalitat de desgranar la saviesa humana en dotze
pràctiques i profundes regles per viure que, això sí, trenquen radicalment amb els tòpics de
la correcció política.

10+1- Pla Pastoral Sortim!
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A més a més, no pot faltar el Pla Pastoral com a regal de Nadal, per

aplicar-lo a fons durant aquest 2019. Es tracta, doncs, d’una sèrie d’orientacions i propostes
per a una conversió pastoral a l’Arxidiòcesi de Barcelona. Així, podrem agafar piles per viure
aquest nou any amb Fraternitat.
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