LLIBRES

Montse.
El secret d'un somriure

Els autors del text i l'iHustrador han
aconseguit fer, amb uns pocs trar;os
narratius i dibuixos ingenus, un relat
atractiu d'una vida santa. Pero, si és
cert que el genere del comic fa senzilla i
entretinguda la lectura, no és menys
cert que aquest llibre té també la carrega de profunditat propia de la biografia
d'una persona que ha viscut a prop de
Déu.

Text: Josep Lluís M. Picanyol
i Pere Saumell
Il·lustració: Fernando Fernández
Ed. Casals, Barcelona, 1998

MONTSE

El secret d'un somriure

Es diu que el nostre jovent necessita
models de vida i la Montse en dóna un
de ben actual i proper. Realment, és fücil
trobar a la vida de la protagonista del
llibre punts de contacte que fan assequible el desig d'imitació. Els autors han
escollit detalls que posen de relleu com
la Montse és una noia del nostre temps,
que va a l'escola, sap passar-ho bé amb
els amics i no fa coses extraordinaries.
Només crida l'atenció pel seu somriure,
un somriure que ni el dolor va ser capar;
d'esborrar del seu rostre.
Per aixo, es tracta d'un llibre que pot
ajudar els pares i educadors en la seva
tasca d'ensenyar a la joventut a viure
una vida cristiana, amb un tracte personal amb Déu, amb alegria i naturalitat.
La seva lectura pot ser de gran utilitat
en la primera etapa de formació.

La vida de la Montse Grases, la primera dona de l'Opus Dei que es troba en
procés de beatificació, ja ha estat relatada en diverses obres, pero aquesta ha
vingut a omplir un buit en un camp
important: el de la literatura infantil i
juvenil.

Gloria Heras Oliver

En efecte, El secret d'un somriure és
un cómic dirigit a noies i nois, fins i tot
als més petits, que ensenya una llir;ó
senzilla, fücil d'entendre, com fücil d'entendre és qualsevol cómic. El seu missatge central és ensenyar el camí que
porta a un amor a Déu tan gran que no
es deixa vencer pel dolor, perque s'ha fet
fort gracies a l'exercici constant en
petits detalls de sacrifici i de pietat.
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