20

CatalunyaCristiana

16 GENER 2022

ESGLÉSIA A CATALUNYA

Setmana de la Bíblia
Joan Ferrer, president de l’Associació
Bíblica de Catalunya

«En el cor de la Bíblia
ens trobem sempre
en un diàleg amb Déu»
ROSA MARÍA JANÉ CHUECA /
CARME MUNTÉ MARGALEF

«Qui descobreix la Bíblia
pot entrar en un món
fascinant d’històries
que són una font de
sentit inexhaurible»
«La trobada de Jesús
ressuscitat amb Maria
de Magdala resumeix de
manera essencial tota la
història de la mística»

El proper 23 de gener, Diumenge de la Paraula, començarà la VI
Setmana de la Bíblia, que se celebra
fins al dissabte 29, amb el lema «La
Paraula, font de consol i esperança» (Rm 15,4). En parlem amb Joan
Ferrer, president de l’Associació Bíblica de Catalunya, doctor en Filologia semítica i llicenciat en teologia i
en geografia i història. És professor
titular dels estudis hebreus i arameus a la Facultat de Lletres de la
Universitat de Girona i professor
de Sagrada Escriptura a la Facultat
de Teologia de Catalunya, a l’Ateneu Universitari Sant Pacià. També
és membre de l’Institut d’Estudis
Catalans.
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?
Vivim en un món mancat de consol i d’esperança, de manera que
una oferta de sentit per a la vida
com la que proposa la Setmana de
la Bíblia d’enguany em sembla que
és molt afortunada. En el cor de la
Bíblia ens trobem sempre en un diàleg amb Déu, que és el misteri que
omple de sentit la vida i que ofereix
sempre consol i esperança a totes
les persones. Qui senti que experimenta fam i set de sentit —i de llum
per a il·luminar les situacions de la
nostra vida— en la Bíblia hi trobarà
un tresor.
Si desconeixem la Bíblia, desconeixem la nostra pròpia cultura, com
fomentem l’apropamet a aquesta
«biblioteca» en una societat que religiosament és analfabeta?
Dissortadament la cultura religiosa i bíblica és molt pobra en la
nostra societat. Un professor universitari que explicava que la histò-

ria de les llengües del món és la que
hi ha entre Babel i la Pentecosta es
va trobar amb la sorpresa que cap
dels seus alumnes no havia sentit
mai a parlar de res d’això. Quan
la meva filla estudiava la carrera
de traducció i interpretació es va
trobar que una companya li va demanar en veu baixa «i què és l’eucaristia que apareix en el text que ens
han donat per traduir».
Qui descobreix la Bíblia pot
entrar en un món fascinant d’històries que són una font de sentit
inexhaurible. Cal que recordem
l’afirmació de Jesús: «Qui tingui
orelles per a escoltar, que escolti»
(Marc 4,9). Cal, però —això és imprescindible—, sentir la necessitat
d’escoltar.
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La Bíblia s’ha de contemplar, s’ha
de viure, s’ha de llegir, s’ha de pregar…
què més podem fer amb ella?
Hi podem trobar una persona que
ens ompli de felicitat: Jesús. És la
història fonamental de la trobada de
Jesús ressuscitat amb Maria de Magdala, que per a mi resumeix de manera
essencial tota la història de la mística:
«Li diu Jesús: “Maria!” Ella es gira i li diu
en la llengua dels hebreus: “Rabuni”,
que vol dir “mestre”» (Joan 20,16). Es
tracta de ser «reconegut» com a persona, amb el nostre propi nom dit pel Senyor ressuscitat. La iniciativa sempre
és d’ell. Aleshores podem respondre a
la seva crida, que ens adreça sempre a
través de la seva paraula.
A la Bíblia trobem més preguntes
que respostes? Per on ens condueix?
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La Bíblia és rica com la vida. Allí es
compleix la paraula evangèlica: «qui
demana, rep; el qui cerca, troba, i a
qui truca, li obren» (Mateu 7,8). I no
sols això, com una realitat abstracta,
sinó com una oferta definitiva per a la
vida: «Mira, soc a la porta i truco. Si
algú escolta la meva veu i obre la porta, entraré a casa seva i soparé amb
ell, i ell amb mi» (Apocalipsi 3,20).
Quina valoració fa del seu ingrés a
l’Institut d’Estudis Catalans?
Ha estat per a mi un honor molt
gran, com a biblista i com a filòleg.
I em sento molt agraït a l’IEC pel fet
que m’hagin escollit com a membre
corresponent adscrit a la Secció Filològica, de la qual han format part els
grans mestres de la nostra llengua i
de la nostra cultura.

