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El diumenge 23 de gener, Diu-
menge de la Paraula, dona el tret de 
sortida a la VI Setmana de la Bíblia, 
que se celebrarà fins al dissabte 29, 
amb el lema «La Paraula, font de 
consol i esperança (Rm 15,4)». Du-
rant aquests dies som convidats, 
a través de diferents activitats, 
a aproximar-nos a la Bíblia i des-
cobrir o redescobrir què ens diu 
Déu avui. En parlem amb el bisbe 
de Sant Feliu de Llobregat, Mons. 
Agustí Cortés.

El lema de la Setmana de la Bíblia 
d’enguany diu:  «La Paraula, font de 
consol i esperança (Rm 15,4).» En 
aquests temps de pandèmia, quin 
relleu adquireix aquesta afirmació?

Un investigador de l’exegesi 
medieval va mostrar que els antics 
afirmaven que la interpretació de la 
Bíblia és infinita, perquè ho és la Pa-
raula de Déu i són infinites les situa-
cions humanes que podem viure les 
persones: la seva llum atansa tota la 
història i a tot el món. Molt especial-
ment la Paraula de Déu porta llum i 
consol a les situacions humanes de 
sofriment, com ara la pandèmia. A 
més, tota l’Escriptura és Jesucrist 
i tot Jesucrist és el Misteri Pasqual, 
mort i resurrecció.

Per què és important participar 
en aquesta setmana? Com animar 
els fidels a descobrir o redescobrir 
aquest tresor?

Només caldria ajudar a fer l’ex-
periència, iniciant a la pràctica de 
la Lectio divina, la lectura orant de 
l’Escriptura. És important par-
lar-ne, «portar el Llibre» i fer-lo 
servir (millor que «papers»), a 
més d’exposar-lo en un lloc prefe-
rent en les assemblees, a casa, als 
oratoris, etc. Descuidar la Sagrada 
Escriptura seria com respirar amb 
un sol pulmó.

ROSA MARÍA JANÉ CHUECA

«“Entendre l’Escriptura” 
és una veritable 
experiència espiritual»

«La Paraula de Déu 
porta llum i consol 
a les situacions 
humanes de sofriment»

En una societat com la nostra, 
tan estressada i sense temps per 
aturar-se, com fer un lloc a la Bíblia 
en la nostra vida? Quines pistes do-
naria perquè la Bíblia no acabi plena 
de pols en un prestatge?

La base de tot el que es pot dir 
de la Bíblia és que per ella ens parla 
Déu, és Paraula de Déu, encara que la 
Paraula de Déu és més que la Bíblia: 
Déu la fa servir per dialogar amb no-
saltres. L’ús quotidià de la Bíblia ve 
d’haver assolit el goig de trobar–hi 
aquesta Paraula il·luminadora, pro-
fètica, interpel·ladora, consoladora, 
de salvació, per a la vida concreta. I 
això no s’adquireix si no és amb la 
pràctica, potser mitjançant una pe-
tita introducció (iniciació) i la volun-

Setmana de la Bíblia

Mons. Agustí Cortés, bisbe de Sant Feliu 
de Llobregat

«Descuidar la Sagrada 
Escriptura seria com respirar 
amb un sol pulmó»
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tat de tornar-hi des de la vida.
Quines dificultats hi ha per acos-

tar-se a la Paraula de Déu?
Hi ha dificultats pel fet de ser Pa-

raula de Déu. En aquest sentit, troba-
rà dificultats qui és incapaç d’escol-
tar des del cor, acollint, en silenci un 
missatge transcendent... (en general 
tots els qui no saben escoltar l’altre). 
Hi ha dificultats també pel fet de ser 
Paraula de Déu escrita en llenguatge 
humà, en el sentit que es tracta de 
copsar la Paraula «dintre» d’aquesta 
mediació humana (el text), de manera 
semblant a la dificultat que tenien els 
paisans de Jesús per copsar en la seva 
humanitat el Verb mateix de Déu. A 
més, el text bíblic és un llenguatge de 
fa més de dos mil anys... Cal, doncs, 

entendre’l i, sobretot, «actualit-
zar-lo»: amb aquestes paraules, què 
ens diu Déu avui?

Llegim a la Dei Verbum que «la 
Sagrada Escriptura cal llegir-la i inter-
pretar-la amb el mateix Esperit amb la 
qual es va escriure». Què vol dir això?

És una coneguda cita de sant Jero-
ni. Significa que «entendre l’Escrip-
tura» és una veritable experiència es-
piritual, val a dir, en l’Esperit. Deien els 
antics que era com introduir-se l’es-
pòs en la cambra secreta de l’esposa. 
Hom ha d’estar en sintonia, respirar 
el mateix Esperit de fe i d’amor amb la 
qual va ser escrita (inspirada). El ma-
teix Esperit hi era, en l’autor humà, hi 
és, en el text i hi és també en qui llegeix 
o escolta. Tot un esdeveniment.




