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RELIGIÓ

“La Bíblia pot ser un recurs
davant les dificultats”
Agustí Borrell
Vicari general dels Carmelites i secretari de l’Associació Bíblica

����� ����� �����

���������

E

Quin és l’objectiu d’aquesta
Setmana de la Bíblia que ja va
per la sisena edició?

La finalitat es recordar que la Bíblia existeix, que la tenim a mà,
que és d’una riquesa impressionant, potser una mica oblidada,
però volem, almenys durant uns
dies, ajudar a posar-la en relleu.
Quan fa sis anys la vam impulsar
des de l’Associació Bíblica és
perquè estàvem convençuts dels
seus valors permanents i el que
es vol és promoure iniciatives
ben diverses per suscitar un interès envers aquest llibre.
Quin sentit se li voldonar al lema d’aquest any: “La paraula,
font de consol i esperança”?

Doncs mostrar que la Bíblia és

En aquests moments difícils
és també quan molts es pregunten: per què Déu permet el dolor
i el mal?

La història humana és com és,
està feta de limitacions, de fragilitats, de malalties, de dolor, tot
això també forma part de la condició humana. I aquestes situacions es poden viure amb resignació, amb desesperació quan es
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l Pare Agustí Borrell
(Caldes de Malavella, 1959), doctor en
Sagrades Escriptures pel Pontifici Institut Bíblic de Roma, secretari de
l’Associació Bíblica de Catalunya i des del 2015 vicari general
dels Carmelites a Roma, va ser
undelsimpulsorsfasisanysdela
Setmana de la Bíblia. Ha participat en la traducció i edició de la
Bíblia Catalana Interconfessional i del Nou Testament GrecLlatí-Català. Demà dilluns farà
una intervenció titulada “L’evangeli de Lluc, un cant de consol i esperança”, que es podrà seguiratravésdelwebdelaSetmana de la Bíblia.

relleu el missatge d’alliberament
de Jesús al món, quan s’adreça
alsmalalts,alspobres,alsquepateixen. En la reflexió que he preparat em fixo especialment en
els personatges de l’evangeli de
Lluc, que són una experiència de
superació en les dificultats. Un
exempleensónlesBenaurances,
però n’hi ha molts d’altres.

Davant del dolor
“Els personatges de
la Bíblia veuen un
sentit a les limitacions
i expressen esperança”
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Agustí Borrell és a Roma, on és vicari general dels Carmelites

actual. La pandèmia ens ha canviat la vida i davant d’això és fàcil
caure en el desànim, en la desil·lusió o en la frustració. I la
idea és que la Bíblia pot ser un recurs davant les dificultats o les
tribulacions i ens obre camins
d’esperança en les situacions en
què ens trobem atrapats. I no només ara, a la vida tothom passa
per moments de dificultats, de
manca d’il·lusió o en què no es
veu el futur, i la Bíblia és un recull de testimonis de persones
que en situacions difícils mostren la seva serenor, i ens donen
pau i esperança.
La seva intervenció se centra
en l’evangeli de Lluc. Per què?

d any, seguint ell cicle
l litúrl ú
Cada
gic, ens centrem en un evangeli i
enguany ens centrem en Lluc. I
és un evangeli que posa molt en

Demà comença
la VI Setmana de
la Bíblia
� Del 24 al 29 de gener

te lloc la VI Setmana de
la Bíblia, amb un seguit
d’activitats que es poden
consultar a www.setmanadelabiblia.cat. El lema
de les entitats promotores –Associació Bíblica,
Centre de Pastoral Litúrgica, Ed. Claret, Ràdio Estel/Catalunya
Cristiana i abadia de
Montserrat– és “La
l font
f
d
Paraula,
de consoll i
esperança”, inspirat en
la Carta als Romans.

creu que els desastres no tenen
sentit. Però es poden viure també com els personatges de la
Bíblia, que veuen un sentit a les
limitacions i expressen una esperança. Quan es descobreix
aquest sentit, s’agafa més força
per lluitar contra el sofriment,
perferquelavidasiguimésagradable i més feliç. Aquest és el
projecte de Déu per a la humanitat. No vol sofriment i ens ensenya com fer que en la vida puguem superar les dificultats i el
sofriment.
Com valora aquests sis anys
d’experiències?

Hem vist que de mica en mica
obté més ressò. Vam començar
de manera modesta i va prenent
volada, més constància i es va visibilitzant, es fan iniciatives ben
diverses i en diversos llocs. No
conec experiències similars en
altres països, on es fan potser coses més centrades en els estudiosos, aquí hem volgut que fos més
obert i plural, amb diversitat
d’actes, celebracions i trobades
en grup.

