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El cant espiritual de Joan Maragall
Joan Guerrero
Aquest llibre és el Cant espiritual de Joan Maragall plasmat amb fotografies de Joan Guerrero. Aquest poema,
escrit cap al final de la vida del poeta, conté una reflexió
sobre la bellesa del món, sobre la vida humana i sobre el
sentit de la mort.
La sensibilitat artística i espiritual de Guerrero es manifesta clarament en el fet de captar la bellesa i la dimensió
transcendent del Cant Espiritual i unir-la a la seva obra.
Guerrero posa en connexió la fotografia i la poesia, i
això significa potenciar el text amb la imatge i la imatge
amb el text. El resultat és una invitació a la contemplació
guiada tant per les fotografies com pel Cant Espiritual.
Només cal deixar-se impactar per aquests dos elements
i cercar d’interioritzar-los. La resta es viu a l’interior del
qui ho contempla.
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· Llibre de Regal amb fotografies a color.
· Pròleg de l’Abat de Montserrat.
· Text clàssic del Cant espiritual de Joan Maragall.

Joan Guerrero (Tarifa, 1940). És un dels
millors representants de la fotografia social del nostre país. En els seus treballs,
hi destaca un fort compromís social impregnat d’humanitat i sensibilitat. Per damunt de tot, és un fotògraf vocacional que
s’ha forjat a si mateix a cops de lluita, esforç i solidaritat.
Ha treballat a El Periódico de Catalunya, Diario de Barcelona, El Observador i El País. L’any 2009 va ser guardonat
amb la Medalla d’Or al Mèrit Artístic per l’Ajuntament de
Barcelona. Ha publicat llibres com Santa Coloma en el
corazón; Imatge i Paraula; Santa Coloma, entre la vida i
la vida; El parc, i, en col·laboració amb Pedro Casaldáliga,
Los ojos de los pobres (Península). Veí de Santa Coloma
de Gramenet des de fa més de 45 anys. El documental
La caja de cerillas (2014), dirigit per David Airob, narra
la trajectòria vital i professional de Guerrero, considerat
per tots com un veritable poeta de la imatge. Casaldàliga.
La seva gent i les seves causes (Claret, 2016).
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