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En Josep Otón és conegut de la nos-

tra revista per l'article-entrevista que li
vam dedicar (ne 240, pp.42-45) en ocasió d'una conferéncia a Pompeia l'any
2012 sobre el seu llibre El Reencantament Postmodern,la tesi del qual és que
la nostra societat ja no és secularilzada
sinó religiosa, en recerca desordenada
d'experiéncia espiritual.
[autor és doctor en História, coneix molt
bé La Bíblia i dona classe a adolescents
en un institut de Cornellá, per la qual cosa
té la virtut d'explicar de manera molt entenedora les realitats fondes i complexes de
I'espiritualitat.
El llibre parteix de la Bíblia i intenta
entreverar el seu missatge amb la realitat
quotidiana. En el próleg l'autor remarca

I'aparent contradicció entre els termes
Mística i Paraula, com si la mística apuntés a la Realitat Misteriosa que no es pot
verbalitzar i la Paraula ho fes a les realitats
concretes i descriptibles.
La mística cristiana és la mística de la
Paraula. Déu s'ha encarnat, s'ha fet história concreta i, per tant, s'ha de narrar, s'ha
de relatar amb paraules, imatges i gestos. l-experiéncia més alta de la mística
cristiana está sempre lligada al realisme
de Jesús de Natzaret i les seves actituds,
per aixó, el primer criteri d'autenticitat de
l'experiéncia mística cristiana és el comportament.
És en aquesta línia que aquest llibre
narra la preséncia de Déu en les coses
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humanes i senzilles. A través de 59 termes, que van des del maná ala perla, del
desert al perdó, passant per la crsi, el
dejuni o el vent... A vegades, són parelles de termes com asfúcia isenzillesa, o
veritat i veritable o innocéncia i ingenuitat, on l'autor fa gala de la seva capacitat
per al matís i la precisió. Tots els temes
fan referéncia a I'experiéncia bíblica i a la
nostra personal que es va il.luminant amb
el comentari de l'autor.
En suma, un llibre que pot reposar a
la tauleta de nit per a la meditació quotidiana o romandre en la nostra estanteria
per preparar catequesis o classes.

