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LLEGIR LA BÍBLIA 

En alguns dels darrers fulls parroquials –i en aquest mateix d’avui- heu vist 

que hi ha un requadre que diu «Iniciació a la lectura de la Bíblia». Voldríem 

que, de mica en mica, tothom pugui anar coneixent aspectes bàsics que 

ajuden a llegir més i millor la Bíblia, el llibre dels llibres. La Bíblia -ja ho 

hem dit alguna altra vegada- és una col·lecció d’escrits que són una 

autèntica biblioteca que ha anat sorgint en el decurs d’uns dotze segles 

d’història (s. X a.C. al s. II d. C.), com a expressió de la fe del poble d’Israel 

(els llibres de l’Antic Testament) i de l’Església cristiana en els seus inicis 

(els llibres del Nou Testament).  

Els catòlics anem curts de llegir la Bíblia. No sols no en tenim costum sinó 

que se’ns fa molt costa amunt d’obrir una Bíblia perquè hem sentit dir que 

és un llibre molt enrevessat de llegir, a part de ser molt gruixut.  

Aquesta mancança, si és el nostre cas, és una de tantes que hauríem de 

corregir. Primer de tot, caldria que, a casa, tinguéssim una bona Bíblia. En 

català tenim dues traduccions molt bones: la Bíblia de Montserrat  (traduïda 

i anotada pels monjos de Montserrat) i la Bíblia Catalana Interconfessional 

(traduïda i anotada per biblistes de diverses confessions, diverses esglésies 

cristianes).  

Tant en una Bíblia com en l’altra hi ha unes excel·lents introduccions i 

comentaris que ens ajudaran  a llegir els diversos llibres amb profit i sense 

que caiguem en l’avorriment. Si hom vol anar més enllà, vol aprofundir 

més, hi ha també magnífiques guies de lectura.  

Evidentment, llegir la Bíblia no és tan fàcil com llegir el diari o una novel·la 

o una revista d’actualitat. Cal anar a poc a poc i intentar comprendre el que 

estem llegint. Per això, abans de posar-nos a llegir no és en va fer una 

petita pregària demanant a Déu que ens obri el cor i la intel·ligència per a 

comprendre el que ens disposem a llegir. Però, a més, abans de llegir un 

llibre de la Bíblia, cal llegir la introducció que hi ha al començament de cada 

llibre: ens ajudarà a situar el context del llibre, l’autor, l’època en què fou 

escrit, l’època en què succeí el que s’explica, el tema principal del llibre, etc.    

Dit això, ara, si podem i ens ve de gust, tocaria obrir una Bíblia i començar 

a llegir.                                                     

El mossèn 

 



AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: Dijous, dia 15: per la intenció del qui ha fet 

l’almoina; dissabte, dia 17: per la intenció del qui ha fet l’almoina;  

diumenge, dia 18: pel poble de Viladrau.   

INFORMACIONS  

BATEIG: el proppassat dia 26 de setembre, a l’església parroquial, en 

Wiliam Ignasi Rubiralta i Daniel, fill de Francesc i Lily Ingram, va rebre 

el sagrament del baptisme. L’enhorabona a en Wiliam Ignasi i als seus 

pares i padrins.  

EXCURSIÓ A LA SAGRADA FAMÍLIA: Dijous passat vam tancar el període 

d’inscripcions i som 42. També s’hi afegirà un parell o tres de persones des 

de Barcelona.   

DISTRIBUCIÓ SAGRADA COMUNIÓ: per tal que un laic o una laica pugui 

ajudar el mossèn a distribuir la Sagrada Comunió, cal el permís del senyor 

bisbe. Des de la parròquia vam fer la instància corresponent i se’ns ha 

concedit el que vam demanar: que el Sr. Josep Astó i Rull -el marit de la 

Joana-  tingui la facultat d’exercir aquest servei durant un trienni.  Per tant,  

els propers tres anys en Josep donarà la sagrada comunió. El nom que es 

dóna a qui fa aquesta funció és: «Ministre extraordinari de la Sagrada 

Comunió»; «ministre», en aquest cas, vol dir servidor.  

INICIACIÓ A LA LECTURA DE LA BÍBLIA  

TENIM ELS TEXTOS ORIGINALS DE LA BÍBLIA? 

Els textos originals de la Bíblia gairebé és segur que s’han perdut: només tenim còpies 

de còpies del text hebreu i alguns passatges en arameu.  

Fins a la descoberta, l’any 1947, en unes coves de Qumran  (lloc situat a uns 12 km al 

sud de l’actual Jericó, molt a prop de l’extrem nord-oest del Mar Mort) dels anomenats 

«manuscrits del Mar Mort o de Qumran», les còpies més antigues de l’Antic Testament 

dataven del s. Xè després de Crist. Però entre els manuscrits de Qumran hi ha 

fragments de la majoria de llibres de l’Antic Testament, escrits pels volts del s. I  de la 

nostra era. Comparant-los amb els manuscrits del s. Xè després de Crist es veu que la 

transmissió del text bíblic ha estat fidel. Hi ha algunes variants, però no hi ha 

diferències profundes.  

Pel Nou Testament, disposem de nombrosos manuscrits, al voltant de cinc mil. No tots 

tenen la mateixa importància: alguns només contenen alguns versets, d’altres són més 

extensos, fins a reproduir tota la Bíblia en grec antic.  

Podem fiar-nos dels textos bíblics que llegim. La quantitat i la qualitat de la 

documentació de la qual disposem és excepcional si la  comparem amb altres llibres de 

l’Antiguitat que ningú no posa en dubte.    



 


