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N O T E S  D E  L E C T U R A

Al límit de l’experiència humana

Bernat Joan i Marí
Paraula i esperit. Al voltant  
dels cants espirituals de la 
literatura catalana
Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, Barcelona, 2021.

Una aproximació al sentit d’al-
guns cants espirituals nostres 
seria l’objectiu que un lector 
podria esperar d’aquest llibre: 
una aproximació filosòfica, una 
interpretació literària o fins i 
tot històrica. Tanmateix, l’autor 
deixa de costat tot això i ens 
submergeix en l’oceà de les 
seves impressions, de la pròpia 
experiència com a humà: ens 
mostra la seva subjectivitat. El 
llibre que ens ofereix l’acadèmic 
no atén sobretot els coneixe-
ments professionals, literaris ni 
ideològics i polítics que aquest 
autor d’Eivissa pugui brandar. 
Joan i Marí en poques pàgines 
posa en solfa les inquietuds hu-
manes més pregones davant els 
fets de la vida i sobretot davant 
la mort i Déu. El lector, si no 
totalment, en part ho compar-
tirà. En certa manera, els cants 
espirituals posen en relleu els 
dubtes existencials, la temença 
de la mort i de l’inconegut i, 
per contra, els desigs profunds 
de felicitat de l’ésser humà. El 
nostre autor s’aproxima a set 
cants espirituals despullant-se, 
si és possible, del background 
de la seva condició de savi i 
entès per abocar-se directament 
a l’experiència planera de l’alè 
humà quan s’interroga sobre 
el perquè de l’existència i expe-
rimenta el vertigen. En aquest 
volum s’ofereix la mirada pene-
trant de l’autor als cants d’Au-
siàs March, Jacint Verdaguer, 
Joan Maragall, Blai Bonet, Josep 
Palau i Fabre, Antoni Ferrer Pe-
rales i David Jou. Fora d’estudi, 
Joan i Marí fa una aportació 
personal «rere unes ulleres que 
mostren el pas dels anys».– 
G.O. de L.B.

https://www.pamsa.cat/paraula-i-esperit-9788491911920/



