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Per a una lectura profitosa de la 

Bíblia 
 

 
pel P. Bonaventura Ubach 

 
 
 Conferència que va donar a la Comunitat de Montserrat, el dia 3 de 
gener de 1957.  
 
 
 
 Avui es parla molt de Bíblia. El simpàtic ressò d'aquest vocable és avui 
percebut, no ja exclusivament, com en altre temps, en les aules de 
Teologia o d'ensenyament escripturístic, sinó que ha esdevingut d'un 
ús,estic per dir vulgar, en tota mena de cercles i d'institucions. No hi ha 
Comunitat, no hi ha família, no hi ha individu i, podria tal vegada afegir, no 
hi ha peixater o verdulera del Born, als quals aquest mot Bíblia tendeixi a 
evocar quelcom d'exòtic, de misteriós o d'incomprensible. 
 
 No era pas així seixanta cinc anys enrere. Bíblia, a l'època de la meva 
infantesa sonava a les nostres oïdes com qualque cosa de secret, d'arcà, 
de gelosament segellat, d'enterament inabordable; i si semblant vocable 
venia a colpir la nostra fantasia, era per a evocar la idea d'una obra de sis 
o vuit volums luxosament relligats i amb llurs lloms daurats, vistos a través 
la vitrina de la llibreria del Rector de la Parròquia o d'alguna que altra 
família més o menys aristocràtica que covava pretensions de posseir una 
certa cultura. La Bíblia no ens era coneguda, no podia ésser-nos 
coneguda, si no era a través d'un manualet d'”Història sagrada” o de 
qualque citació del P. Prefecte que l'explicava. 
 
 Citacions per a mi molt benvingudes; car foren elles les espurnes que 
feren esclatar en el meu cor la primera flamarada bíblica i m'encoratjaren 
a cercar la via per tal de satisfer la meva curiositat. 
 
 “I ara,marrec!; fins que siguis més gran”, em digué el P. Dalmau, tot 
contestant a una primera gosadia meva d'indiscret col·legial, a fi de que 
em deixés veure i fullejar el llibre que ell en deia “el P. Scio“. 
 
 Si hagués estat avui, els pocs fragments bíblics d'un missalet haurien 
pogut iniciar-nos; però semblant llibre de devoció no havia estat encara 
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propagat entre els fidels. Coneixíem solament un petit devocionari 
nomenat "Setmana Santa" que fullejàvem amb un cert interès a partir de 
la setmana de Passió sense arribar a copsar tot l'abast de la seva 
significança; que aguditzaven, però, les nostres facultats d'investigació. 
Recordo que jo llegia i rellegia aquella meravellosa segona lliçó del 
Dimecres Sant, extreta de la profecia d'Isaïes i que comença: "Domine, 
quis credidit auditui nostro". Jo romania bocabadat sens comprendre com 
era designat amb el títol de profecia. un relat que hom diria eixit de la 
ploma d'un evangelista. Les idees s’agombolaven en el meu esperit, i 
esdevenien cada dia més aguts els desigs d'assolir el llibre enter d'aqueix 
gran profeta per a. informar-me del seu contingut. Però, nosaltres érem 
encara marrecs, i calia esperar. Fins a quan? 
 
 Arribà el moment de vestir aquest sant hàbit, i amb ell ens eren 
consignats aleshores un bastó pels passeigs setmanals, unes disciplines 
pels divendres i un Breviari, edició Valladolid, pels oficis corals de cada 
dia. L'obro. Quina sorpresa! Més de cent pàgines consagrades al Psalteri. 
Oh, el Psalteri! Aqueixes pregàries, aqueixos càntics d'adoració, de 
lloança, de regraciament a la Divinitat; aquells gemecs punyents de viu 
dolor pels propis pecats, aquells crits de confiança per a implorar el 
socors de l'Altíssim en ajut de les nostres misèries. I després, aquelles 
capítules, tretes en gran part dels escrits de sant Pau; aquelles 
doxologies; aquelles lliçons del primer nocturn de les festes i dies ferials; i 
després encara, aquelles colpidores lliçons del llibre de Job, que eren 
recitades cada vegada que ens havia pervingut la notícia de la defunció 
d'algun dels nostres germans. Tot això fou per a mi una revelació. Jo, que 
fins aleshores, per tal de satisfer les aspiracions vers Déu, que de bona 
hora havia infós en el meu cor la meva santa mare, no tenia a la meva mà 
altre instrument que les expressions, devotes, si voleu, però inertes i 
absentes de la simplicitat i força escripturístiques d'un "Manual del 
col·legial", que m'havia estat ofert com a present el dia de la. meva 
primera Comunió! El Breviari fou per a mi, ho repeteixo,una revelació. 
Calia, però, anar a pouar a la font, millor dit, a aquella capa subterrània de 
la qual les fonts s'alimenten: a la Bíblia.  
 
 Novici que sóc, el meu Mestre no em qualificarà ja de marrec, però, sí, 
que a les meves gosadies em respondrà que el plat que li demano no pot 
ésser ofert més que a persones d'un estómac enrobustit i ja ben madures. 
Estimats que m'escolteu; ací em paro, i tallo el fil de la narració. Us diré 
solament que, en haver terminat el meu any de Noviciat, juntament amb la 
nostra Santa Regla, havia també llegit tota la Bíblia i, ensems que el 
pròleg i el capítol quart, tal com era prescrit en les Declaracions, m'havia 
també esforçat a aprendre de cor tot el Psalteri. La Bíblia havia deixat 
d'ésser per a mi, fins a un cert punt, el llibre segellat. Com? Per quins 
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mitjans? Tingueu paciència, us prec; les meves entremaliadures us seran 
un dia palesades a la Vall de Josafat. 
 
 Permeteu-me ara una pregunta. Tenien o no motiu suficient els meus 
mestres, per a negar a un llur deixeble de donar curs a la petició, 
aparentment molt lloable, que els havia estat presentada? O, servint-me 
d'una expressió de Jesús, hi havia dret a lliurar una pedra a qui pa els 
demanava? Sí i no. 
 
 Ací em cal advertir que poso la qüestió en general i d'una manera 
abstracte, tot prescindint de l’obligació sagrada que, en concret incumbeix 
al súbdit, d'obeir al Superior en tot allò que no s'oposi a un precepte 
formal de la part de Déu o de la seva Església. 
 
 Feta aquest aclariment, reprenc ara el discurs per a dir que, prescindint 
de possibles motius subjectius, el Superior no tenia dret a negar a un 
súbdit seu la lectura de la Bíblia; car la Bíblia és un llibre diví, una lletra 
inspirada per l'Esperit Sant, un missatge que Déu ha lliurat a la seva 
Església sense distinció de jerarquies o de classes, als seglars com als 
eclesiàstics; és un pa destinat a nodrir la vida espiritual de tot fidel, dels 
grans com dels petits, dels savis com dels ignorants, de les persones ja 
madures com també dels marrecs, com sigui que la seva lectura ha estat 
tostemps i, sobretot en els actuals, ferventment encoratjada per l'Església. 
"Omnibus Ecclesiae filiis... optamus", diu Pius XII en la seva admirable 
Encíclica Divino afflante Spiritu, "omnibus Ecclesiae filiis... optamus ut 
eloquia Dei meditantes, gustent quam bonus et suavis sit Spiritus Domini". 
Sota aquest respecte, doncs, repeteixo que, parlant d'una manera 
general, no són pas dignes de lloança les restriccions dels meus mestres, 
capaces d'ésser titllades de massa severes i categòriques, si bé en part 
excusables, perquè fruit de llur temps i de l’exagerada estretor de criteri 
que sobre el particular regnava. 
 
 Pareu, però, ara esment, us prec, de que semblant facultat, semblant 
encoratjament a llegir la Bíblia, sol anar sempre acompanyat d'una frase 
complementaria. Lectura de la Bíblia? Conforme!, però prenent 
anticipadament les disposicions indispensables. La Bíblia per a tothom; 
molt bé! Ara, que així com hi ha un pa de vida per excel·lència, la Sagrada 
Eucaristia que, tot i essent no sols facultatiu, sinó i tot, obligatori de nodrir-
se'n tot home batejat que no renegui del seu nom de cristià i l'Església ha 
prohibit d'administrar-lo a qui, o per edat, o per natura està privat de l'ús 
de la raó, capaç de fer-li conèixer la seva sublimitat i transcendència, així 
també, pertocant aqueix altre pa espiritual, la Bíblia, que l'Esperit Sant 
ofereix a tot membre del cos místic de Jesús, l'Església en recomana, és 
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veritat, el seu ús i 1ectura; no, però no sense exigir ensems en el subjecte 
les disposicions necessàries. 
 
 ¿Quines són aquestes disposicions? Vosaltres les coneixeu 
perfectament, teòlegs que sou i havent ja cursat les lliçons d'una 
Introducció a la Sagrada Escriptura. Presteu-me, no obstant, la vostra 
amable atenció uns deu minuts, no més, i permeteu que us les recordi i 
explani breument. Així comprendreu si foren o no discrets aquells meus 
venerats mestres d'antany, en mostrar-se reservats, posats que estaven 
en l'alternativa d'accedir o no a les demandes que ells apreciaven de 
prematures, si no i tot, d’impertinents. 
 
 I sigui la primera i la principal d’aquestes disposicions, la d'obrir la Bíblia 
i emprendre la lectura d'un qualsevol dels seus passatges amb un esperit 
de fe i de pietat sobrenaturals; i no, sense haver-nos-hi abans preparat 
amb una fervent pregària i una actitud pregonament humil. No oblidem 
pas que la Bíblia ens ha estat lliurada per Déu; és, per conseqüent, un 
llibre sacratíssim, que exigeix d’ésser tractat com quelcom de sacrosant. 
Es compon d’un conjunt de documents que ens permeten de conèixer, 
juntament amb la història de la Revelació i de la fundació de l'Església, la 
llei, l'ideal i els destins de la gran família divina de la qual tots nosaltres 
formem part. Aquests documents són com l’arxiu, els papers de família 
del cristià i, sobretot, del sacerdot. Documents antics, redactats 
originàriament en una llengua molt diversa de la nostra i revestits d'una 
forma i estil enterament orientals. Vells pergamins que allí on no han 
sofert de la injúria del temps, han estat víctimes de la ignorància dels 
traductors i de les distraccions i negligència del copistes. D'aquí que, si 
aspirem a treure el degut profit espiritual de la lectura d'aquests 
documents, ens calgui acceptar-los amb sincera submissió, amb un tacte 
tot sobrenatural, en la forma i condicions, tal com ha estat volgut o permès 
per Déu. Que, a desgrat d'aquests certs defectes, un determinat passatge 
de la Bíblia esdevé per a qui llegeix amb l'inspiració de la gràcia, 
intel·ligible, "Deo gratias agat", li diré amb nostre sant Anselm. I, en cas 
contrari, si la tenebror, si el misteri embolcalla el passatge en qüestió,1 
"non immittat cornua ad ventilandum", prossegueix dient el gran Doctor, 
“sed submittat caput ad venerandum". És aquesta la primera regla dictada 
pel bon sentit i la prudència. "Ubi est humilitas ibi est sapientia",  diu un 
proverbi inspirat per l’Esperit Sant.  
 
 Ara, que aquest esperit de submissió, no vol dir negligència per part 
nostra, ni un abandó lleuger i incondicionat de la qüestió presentada. 
Entre aquest extrem i el de "immittere cornua ad ventilandum", tot 
entossudint-nos a investigar l'ininvestigable, i a pretendre fer prevaldre 
sobre el cas una opinió nostra, suscitada a la lleugera, fruit d'un caprici de 
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la fantasia; entre aquets dos extrems, repeteixo, existeix un terme mig 
dictat per la prudència. Veritat que, com suara deia, cal acceptar i llegir les 
Santes Escriptures amb tals o quals punts semiobscurs amb què, sigui 
per la voluntat de Déu o per una permissió seva, ens han estat trameses; 
deure nostre és, però, d'aportar, prèviament a la seva lectura, no solament 
una bona voluntat, sinó també els nostres esforços eficaços per tal 
d’esvair bon nombre de dificultats que no són més que el resultat de la 
nostra ignorància. 
 
 Per això, en voler emprendre una conscienciosa lectura de la Bíblia cal, 
abans que tot, conèixer en general els fets que en ella s’hi relaten, i la 
història de la revelació i de la literatura bíblica. Coneixença, doncs, de la 
historia de l'Antic i del Nou Testament; ço que permetrà copsar, una volta 
situats cada esdeveniment, cada home, cada llibre dins el quadre que li 
pertoca, el desenvolupament de la revelació divina i de l'admirable 
harmonia entre la nova i l'antiga Aliança. "Vetus Testamentum –ha estat 
dit– in Novo patet; Novum Testamentum in Vetere latet". 
 
 No oblidem que la Bíblia no és pas un llibre que s’exhibeixi com una de 
tantes obres modernes, històriques o científiques, producte d'una sola mà 
o de diverses mans combinades, i comportant un determinat nombre de 
tractats, capítols, articles i proposicions lògicament ordenades. La Bíblia 
és un conjunt de llibres històrics, profètics i sapiencials que, tot i essent 
inspirats per l’autor principal, l’Esperit Sant, han estat compostos o 
redactats per una diversitat d'autors secundaris que, des de Moisès fins a 
sant Joan l'evangelista, han anat desfilant durant el considerable espai 
d'una quinzena de centúries; cada un d'ells, fill del seu temps imbuïts de 
les idees de llurs ambients respectius, parlant llengües diferents,.escrivint 
cada un d'ells segons el propi estil, i lliurant llurs escrits a les vicissituds 
dels segles que ens els han tramesos amb les inevitables llacunes, 
interversions de pàgines, corrupcions de l'original i imperfeccions de 
traducció. En una paraula. destituïts de llur fisonomia primitiva. 
 
 Diguem tot seguit que les imperfeccions que acabo d'esmentar, i amb 
les quals ens han estat tramesos els llibres de la Bíblia (advertiu que a 
moltes d'elles s'hi ha ja portat remei gràcies a la paciència i als esforços 
d'una crítica científicament escrupolosa), aquestes imperfeccions no són 
un obstacle per assolir. comprendre i escorcollar els ensenyaments 
sagrats; a condició d'aportar de part nostra una aplicació constant de les 
regles de l'Hermenèutica. 
 
 No em detindré pas ara a fer una exposició de l'erudició exigida de qui 
es proposa llegir la Bíblia, ni a explanar el contingut d'aquestes regles 
hermenèutiques, que són per a l’exegesi, vull dir, per a la interpretació de 
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la Sagrada Escriptura el que la Lògica és per a la Filosofia, i que és fàcil 
de trobar-les consignades en qualsevol manual d'Introducció. Ací no faré 
sinó enumerar les principals. 
 
 I sigui la primera de totes, en obrir un determinat llibre d'entre els 73 que 
comprèn la Bíblia, la necessitat de fer coneixença amb l'autor secundari 
que l'ha compost o redactat, quin era el seu temperament, caràcter i 
educació; quin l'ambient en mig del qual visqué, el gènere literari per ell 
escollit i el fi que s’ha proposat en redactar-lo. Així hom no arriscarà 
d'acordar idèntic sentit, idèntic valor, a una frase, a un vocable eixit de la 
ploma d'un sant Pau que d'un sant Jaume o d'un sant Joan Evangelista; 
d'un Ezequiel, que d'un Jeremies. Un serà el criteri històric amb el qual 
llegirem, d'una part, els onze primers capítols del Gènesi, Job, Tobies i 
Judit; i de l'altra, Samuel, Macabeus, Evangelis i Actes dels Apòstols.2 
 
 Caldrà, a més, penetrar la psicologia. de l'ànima oriental, estudiar els 
seus costums, el seu llenguatge, per tal de reduir a raonades proporcions 
les imatges, les comparacions i, sobretot, les hipèrboles que tant solen 
sorprendre el nostre esperit, educat en la literatura i clàssics del nostre 
Occident; i evitar de jutjar a la llum de la Llei evangèlica la rudesa de 
costums i la moralitat de molts dels actes dels Patriarques i d'altres 
personatges respectables, que visqueren a l'Antic Testament, que era 
l’avantguarda del Nou. 
 
 Un altre treball de preparació, potser el més àrid i difícil, serà l’estudi de 
diverses llengües, de l’hebreu i del grec, ja que foren el mitjà. del qual es 
serví l' Esperit Sant per a inspirar els autors sagrats; i també, si és 
possible, l’àrab i el siríac. Estudi indispensable i instantment recomanat 
per l'actual Papa Pius XII, per tal de copsar els llocs difícils en llur vertader 
sentit, de millor comprendre el gir de moltes expressions, i d'assaborir a 
dojo la dolcesa d'un considerable nombre de pàgines i de passatges. 
Afegiu encara, si hom desitja estar a la pàgina de tots els avenços de 
l'exegesi, l'estudi de les principals llengües modernes: l'alemany, l’anglès, 
l'italià i el francès. 
 
 Això no és encara tot, car, per tal d'enquadrar degudament els fets 
narrats per la Bíblia, seria exposar-se a una perjudicial desorientació, si 
hom no mantingués constantment a la memòria la història dels antics 
imperis d'Assíria, de Babilònia, de l'Egipte, de la Pèrsia, de la Grècia i de 
Roma; així com també es privaria d'un element preponderantment 
esclaridor, si es desentengués de l'estudi de la geografia de la Palestina i 
del Pròxim Orient, i si passés per alt una coneixença dels documents 
eixits a plena llum, gràcies a les diverses exploracions del sòl per tot un 
estol de savis arqueòlegs. 
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 Una regla encara, un consell altament recomanable és el de llegir la 
Bíblia amb l'amor i simpatia que mereixen semblants escrits, lletres 
davallades del cel, amb el cor i l'esperit fermament addictes als 
ensenyaments de l’Església i amb una dòcil resignació a no poder capir 
molts dels seus detalls, tot acontentant-nos del que puguem bonament 
comprendre, sense entossudir-nos, com deia no fa gaire, en voler 
aprofundir-ne tot el sentit. Sovint el que no es comprèn amb una primera 
lectura, s'esdevé clar després de consultar alguns passatges paral·lels; i, 
si tenim present que bon nombre de passatges i episodis no contenen pas 
sempre un ensenyament religiós i moral, sinó que han estat inclosos en el 
text per tal d'enquadrar un fet històric o un adoctrinament. Les cordes 
d'una guitarra, deia als seus fidels sant Agustí, són les que produeixen el 
so musical; ara, que per a què aquell so sigui percebut, es fa necessària 
la caixa de ressonància i tots els altres adjunts que integren l'instrument. 
La rella, afegia encara el sant Doctor, és la que obre el solc; però, per a 
què pugui produir aquest efecte, és precís que funcioni en combinació 
amb totes les altres peces de l'arada. 
 
 Exposats breument tots aquests requisits com a preparació per a una 
lectura profitosa de la Bíblia, ara comprendreu, repeteixo,si tenien o no 
raó aquells mestres de novicis i de col·legials d'interdir al marrec l'accés a 
un santuari tant sagrat. I, ¿penseu vosaltres que calia esperar que el 
marrec es fes gran, cursés Teologia i Hermenèutica, aprengués bé o 
malament algunes llengües, recorregués les terres d'Orient, sojornés sota 
la tenda dels beduïns, visités alguns camps d'excavacions, a fi de poder 
llegir la Bíblia amb fruit, no vull dir amb una coneixença tècnica del 
subjecte, sinó amb el fruit espiritual que reclama un llibre que ens ha estat 
lliurat per a millor conèixer Déu, lloar-lo i estimar-lo? Nol Jo us confesso 
que durant els meus seixanta-tres anys de vida religiosa, un bon nombre 
d'ells consagrats a l'estudi de la Bíblia, ben poques relativament parlant, 
han estat les vegades que en la seva lectura hagi experimentat la unció, 
consol i fervor, sentits en el curt espai de les 48 hores que, mig 
fraudulentament em fou prestat aquest sagrat llibre, quan jo no en 
comptava mes que quinze. Mai les llàgrimes no han brollat tant 
copiosament dels meus ulls com durant aquelles dues nits consecutives 
en què en la cella del Noviciat i a la feble llum d'una candela, assaboria, 
devorava més ben dit, Samuel, Job, la Saviesa i els Macabeus. 
 
 I la raó és que la Bíblia, per tal com és el llibre de tot cristià, l'Esperit 
Sant prodiga la seva gràcia, a fi de que la seva lectura doni un fruit 
proporcionat a les bones disposicions i capacitat de cada u. Un sant 
Agustí, un sant Tomàs hi pouaran els arguments més contundents per a 
l'ensenyament del dogma catòlic; un sant Ambròs, un sant Crisòstom, un 
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sant Gregori se'n serviran per a fer arrelar els bons costums en el cor de 
llurs oients; un sant Jeroni per a provar l'autenticitat dels textos originals, 
fustigar, a l'ocasió, els heretges i els seus detractors, i defensar la doctrina 
ortodoxa; un sant Bernat per a extreure el nèctar inclòs en els calzes i 
corol·les de cada un dels seus versets, i expandir-lo damunt l'ànima dels 
seus monjos, i així fer-los degustar com és cosa dolça servir el Senyor i 
ésser devots de la seva Mare Verge. L'Església Catòlica, des del Papa 
fins al senzill Rector d'una parròquia, en trauran el principal fons de llur 
ensenyament, i els religiosos un encoratjament per satisfer puntualment 
els deutes contrets el dia de la professió. Per a l’atribola’t serà un consol; 
per al missioner, per al temptat un confort i per al malalt una esperança; 
per a la modesta velleta l'ocasió de proferir un acte de fe i d'amor de Déu. 
 
 Això és el que principalment Nostre Senyor espera de nosaltres d'una 
lectura de la seva paraula sagrada: un acte d'amor vers Ell; la compunció 
del nostre cor, la consolidació de la nostra fe, en fi encara que no sigui 
més que una guspira d'aspiració vers l'infinit. I per a emetre semblants 
actes i afectes no són pas necessaris tots els requisits d'una preparació 
tècnica, talment com l'exposada fa poc. Aquesta, sí que és necessària per 
a qui incumbeixi el càrrec d'ensenyament, ensems que extremament útil a 
les intel·ligències que depassen l'ordinari i cobegen una comprensió més 
aprofundida dels llibres sants. Us diré, però, que si aquests no van ben 
premunits amb un esperit de voler entreveure a la Bíblia el seu valor 
moral, espiritual i religiós, tot escrutant solament els detalls dels sagrats 
llibres i els problemes que susciten, arrisquen de passar hores senceres 
davant la Bíblia sense veure-la, d' invertir en temps considerable a 
examinar la llavor del fruit, oblidant d'assaborir-ne l'envoltant suculent. 
 
 Un astrònom estudiarà les revolucions dels astres, preveurà l'hora 
precisa de l'esdeveniment d'un eclipsi; mitjançant la lent de cinc metres de 
diàmetre, penetrarà dins d'espais gairebé infinits, conclourà que la nostra 
galàxia no és més que un gra d'arena, al costat de milions i de bilions 
d'altres galàxies, creades segons un model semblant a la nostra, i 
mesurarà per milions d'anys de llum les distàncies que separen del nostre 
planeta molts dels estels. Però, si el savi en qüestió és un incrèdul, ¿què 
en romandrà de tots el seus càlculs i investigacions? Res més que un 
munt de quaderns replets de fredes fórmules algebraiques. En canvi, el 
creient més humil, contemplarà el cel estrellat, obra dels dits de l'Altíssim, 
i sens conèixer sisquera el nom de les constel·lacions, exclamarà; 
"Domine, quam admirabile est Nomen tuum". I si del cel passa a donar un 
esguard general a les meravelles del nostre món, ja li sento dir a l'instant: 
"Quam magnificata sunt opera tua, Domine, omnia in sapientia fecisti." 
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 Posats ara a sospesar el valor objectiu de l'acte humà, ¿quin d'aquests 
dos individus ha tret més gran profit de la contemplació de l'Univers? La 
resposta és clara; el fidel creient s’ha sentit a l’instant enlairat vers la 
Saviesa i Beutat infinites; l’incrèdul astrònom ha romàs adherit a la 
matèria. Doncs,una cosa semblant es verifica amb la lectura de la 
Sagrada Escriptura. Un tècnic, un protestant racionalista, s'ocuparà dies 
arreu en l'examen de tants i tants problemes que planteja l'estudi de la 
Bíblia. Resultat? Que podrà vantar-se d'haver esclarit uns certs punts de 
la lletra; li haurà, però, estat velat el seu esperit; ço que un senzill llec, 
amb l'ajut del cel, descobrirà sense cap esforç, o, si més no, desvetllarà, 
com en el cor d'aquella velleta, una aspiració vers Déu. 
 
 Estimats oients. Si he insistit a propòsit d'aquestes alternatives, no ha 
estat pas la meva intenció desacreditar un estudi seriós, conscienciós, 
aprofundit, del Llibre Sagrat i de totes les disciplines que amb ell es 
relacionen. El meu únic objectiu és l'encoratjament a obrir amb simpatia 
una qualsevol pàgina d'aquest llibre inefable; i per a donar-vos la 
convicció de què per tal de treure'n el fruit espiritual en virtut del qual ha 
estat posat a la disposició de tothom, no és necessari ésser exegeta, ni 
políglota, ni orientalista, ni crític, ni tant sols palestinòleg. Déu no exigirà 
pas de nosaltres que del canemàs del salm "Qui habitat" en feu eixir, com 
sant Bernat, 17 homilies, o del minúscul llibre "Càntic dels Càntics" 86 
sermons. Acontentem-nos d'una senzilla glossa, d'un escoli, d'una 
postil·la, ben amarada, però, de l’amor diví que haurà excitat en vosaltres 
la lectura de tal o qual passatge. 
 
 A aquest fi, i per terminar, faré ara meu el consell del gran Bossuet: 
"Posats a llegir la Bíblia, noteu primer que tot els passatges més bells i els 
més remarcables, sense preocupar-vos dels que són obscurs o difícils de 
comprendre.” Aquest treball us el dóna ja admirablement fet la Bíblia de 
sant Antoni M. Claret, mitjançant la indicació d'una maneta o d'una ratlleta 
horitzontal al marga del verset respectiu. “És així, diu Bossuet; que hom 
emplena el propi esperit de tota la substància de la Sagrada Escriptura; 
car, com diu molt bé sant Agustí: ‘Cap altra veritat no contenen els llocs 
obscurs, diferent dels que són clars’. Totes les vegades que topareu amb 
dificultats absentes d'explicació, jo us aconsellaria de passar-les de llarg, 
per tal com hom pot ésser una persona molt docta sense saber-ho tot, i 
jamai hom no sabrà tot el que aquest llibre conté. Per la resta, he après 
per pròpia experiència (és Bossuet qui, parla) que, quan hom s'obstina a 
no voler prosseguir endavant, abans de penetrar els llocs obscurs, hom 
dissipa, entretingut en qüestions difícils, el temps que convindria. 
consagrar a reflexions sobre els textos clars i tot el que afaiçona l'esperit i 
nodreix la pietat. 
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 Serà tot conformant la nostra conducta a un semblant criteri, que 
experimentarem com són consoladores, en expressió de sant Pau, les 
Sagrades Escriptures. 
 
                                                
1 Com tants se’n troben, per exemple en els onze primers capítols del Gènesi, en les narracions 

dels Patriarques, de Josuè, dels Jutges, dels Paralipòmens i, sobretot,  en els llibres dels Profetes. 

No, però, en molts altres llocs on un senzill esguard als textos originals porta encontinent la 

solució. 

 
2 I no oblidar, sobretot, que la Bíblia és un llibre eminentment religiós. Els seus autors més aviat 
que historiadors, caldria, com diu un autor (Gautier), qualificar-los de narradors, amatents en 

conservar a llur poble la memòria del seu passat i de fer circular enmig d’ell, mitjançant llurs 

tradicions un corrent de vida religiosa i nacional. Ells han volgut mostrar, no pas tant el que els 

seus avantpassats havien fet, com el que Déu havia fet per a els seus pares i per mitjà dels seus 

pares. 


