novetat setembre 2010

Poemes que ajudaran a crear el silenci interior necessari
per fer pregària, perquè la Paraula s’endinsi en els nostres cors.

LLIBRE DEL SILENCI
Ramon Rius i Mosoll

Pregar amb els Salms i rellegir Lluc, pausadament, és una
delícia. Si ho proveu, no cal passar-hi molt de temps, ni fer
lectures llargues, ni endinsar-se per camins exegètics
complicats. De fet, amb un verset o dos, o amb un senzill
fragment n’hi ha ben bé prou perquè, durant el dia, ens
acompanyi dins del cor (Lc 2,51) i, de tant en tant, com
una aroma el sentis pujar a flor de llavis.
L’autor ha fet una tria de textos molt breus que il·lustra
amb poemes, escrits originalment per acompanyar la
catequesi d’adults, i que recull aquí per tal de fer-ne una
eina per a la pregària.
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Ramon Rius i Mosoll, nascut a
Montfalcó Murallat (La Segarra) el
1946, viu a Terrassa des de 1987, és
casat i té tres fills.

«Que sòlida és la mort
del gra dins de la terra:
lenta, fosca, solidària, plena!
He vist la nit i sé
la llum del dia,
però no sé el lent silenci
del camí cap a l’espiga.»

En el terreny literari, conrea el relat
curt, l'assaig, el conte i, sobretot, la
poesia. En el camp poètic ha estat
premiat, entre d’altres, pels següents
poemaris: Cartes del meu pare, Sota la
pell, Amb flor dels ametllers, Terra de
Passió, Dies als ulls, i Jardí dels incendis.
Ha publicat també El pessebre de la mare (Claret, 2a ed.,
(1998), Converses amb Josep Espriu (1990-2004) i Parròquia
de la Sagrada Familía: quaranta anys d'història i vida
(Terrassa, 1932-1972) (2008).
Actualment és col·laborador de la publicació La Missa de
cada dia, on fa les introduccions dels diumenges i festius.
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