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introducció

Littera enim occidit 
Spiritus autem vivificat.

Perquè la lletra mata, 
però l’Esperit vivifica.

2co 3,6

totes les grans religions tenen els seus llibres sagrats. És una ca-
racterística que totes tenen en comú. ara bé, no totes les religions conce-
ben de la mateixa manera la «sacralitat» respecte a les seves Escriptures. 
la concepció cristiana es resumeix en un concepte complex i pletòric de 
significat: la inspiració.1 En el seu sentit més pregon, aquest mot significa 
que déu és l’autor de la Bíblia,2 tot i que també podem anomenar autor 
l’hagiògraf, pel fet d’haver escrit lliurement el llibre sagrat d’acord amb 
els seus coneixements i la seva manera de ser.3

 la sagrada Escriptura conté, per tant, la revelació4 de déu a la hu-
manitat —sempre segons la doctrina cristiana—, però la Bíblia com a tal 
no és la revelació,5 ni tampoc no conté la totalitat de la revelació.6

 1 Cf. 2tm 3,14-16; 2Pe 1,20 i s.; 3,15.
 2 Cf. concili de trento, sess. iV (denz.-schön. 783) i concili Vaticà i, sess. iii (denz.-
schön. 1787).
 3 Cf. concili Vaticà i, ibidem, i també denz.-schön. 1952 , 2294, etc.
 4 Cf. concili Vaticà i, sess. iii, 2 (denz.-schön. 1785-1788).
 5 Cf. He 1,1 i s.: «però ara, en aquests dies definitius, ens ha parlat a nosaltres en la persona 
del Fill (en Yiō; in Filio)» (Bci). crist en el «seu ésser» és la plena revelació (apokalypsis), ma-
nifestació (phanerōsis) de déu, i no sols en les seves «paraules» o ensenyaments, ni tan sols 
en les seves «accions».
 6 Cf. Jn 16,12-15; 21,25; Mc 9,37-39; etc.
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   la veritat no és primàriament una essència, sinó una existència,8 
i «en última instància» només existeix allà on l’essència és plenament i 
absolutament existència, és a dir, en déu.9

   El missatge cristià ha davallat fins a nosaltres (synkatabasis) no tan 
sols per fer-nos comprendre quelcom més sobre la veritable natura-
lesa de la realitat, o per ensenyar-nos l’estructura real i definitiva de 
l’univers, sinó també, i sobretot, per salvar-nos, per ajudar-nos a «es-
devenir» allò que realment «arribarem a ser».10 En altres paraules, el 
cristianisme o, millor dit, l’status cristià és la condició de l’ésser-en-
pelegrinatge, la situació real de l’univers itinerant en el seu camí de 
retorn a déu (plērōma).11 És l’estructura integral dels éssers en trànsit 
cap a la seva restauració (apokatastasis).12 És el creixement òntic de to-
tes les partícules de l’Ésser —dels membres del crist místic—13 fins a 
la plena llum que és el crist total.14 És la vida temporal de crist a la 
terra, en el més íntim de tots els éssers, en els cors de tots els homes de 
bona voluntat.15

2 La doctrina cristiana. atès que l’home és un ésser intel·lectual dotat de 
consciència i de lliure albir, el cristianisme també té un aspecte intel-
lectual —que n’és només una part— amb dues dimensions, una de 

 8 El terme que s’utilitza en sànscrit per significar veritat, tattva, expressa, molt millor que 
el concepte grec d’alētheia, el caràcter fonamentalment existencial de la veritat, que no és pri-
màriament un descobriment de la nostra ment, un resultat gnoseològic, una extracció del que 
estava ocult en les doxai [‘opinions’] de les coses, sinó allò que realment és. déu —i només 
déu— és la Veritat, perquè ell és tat tvam asi [‘això ets tu’] (cU Vi,8,7), Jahvè que, segons 
l’Èxode, significa ‘Jo soc el qui soc’, d’acord amb la traducció més tradicional (Ex 3,14).
 9 Quan Pilat preguntà a Jesús què era la veritat, crist li va donar la resposta més exacta. 
Però Pilat, i amb ell molts d’altres, no van entendre la resposta, perquè tampoc no el van en-
tendre a Ell. la seva «persona silenciosa» davant Pilat era la Veritat viva (Jn 18,38): «Jo soc la 
veritat» (Jn 14,6; cf. 1,17).
 10 El cristianisme o, més precisament, l’Església, és històricament un «esdeveniment»; psi-
cològicament podria considerar-se una «doctrina», però ontològicament és la «revelació» de 
la verdadera estructura existencial de l’ésser i ònticament l’«existència itinerant» i la seva ple-
nitud en déu en l’altra vida (1co 15,28).
 11 Cf. Jn 1,16; col 2 ,9; Ef 1,23; 3,19.
 12 Cf. ac 3,21 i la seva interpretació en els Pares de l’Església.
 13 Cf. Ga 3,28.
 14 Cf. Ef 4 ,13.
 15 Cf. Jn 6,57 i s.; 15,5 i s.

 no és la nostra intenció endinsar-nos en aquests problemes —volem 
recordar-los només per tal de centrar la qüestió que aquí ens interes-
sa—, sinó recular a un problema previ: la relació entre la Bíblia i el cris-
tianisme. ¿En quin sentit el cristianisme és la religió «del llibre», de la 
Bíblia? El cristianisme, ¿pot ser conegut i deduït exclusivament a partir 
de la Bíblia? al capdavall, ¿què és el cristianisme i què és el que extreu de 
l’Escriptura?

1 Què és el cristianisme. El cristianisme és un simple nom amb un sig-
nificat ben concret. aquest significat és el «concepte» de cristianisme. 
Molts s’aturen aquí i confonen el «cristianisme» amb el «concepte» de 
cristianisme. És possible que tinguin una idea justa, correcta i fins i tot, 
fins a cert punt, verdadera del cristianisme, però no deixa de ser un con-
cepte, una idea —o, fins i tot, un ideal—, una essència. no arriben mai 
a penetrar en el concepte fins a assolir el cor mateix de la cosa, la res sig-
nificata —com assenyala sant tomàs d’aquino. se’ls escapa aquella re-
alitat vital i misteriosa —realitat que sempre és transcendent i que, per 
tant, és misteriosa— que està sota el concepte mateix. Per a ells, el cris-
tianisme és una doctrina, un credo, entès com un conjunt de formu-
lacions que solen anomenar dogmes i que interpreten com a afirma-
cions intel·lectuals sobre diversos punts.7

   no diem pas que el cristianisme no tingui una doctrina, ni ne-
guem tampoc que posseeixi la seva pròpia Weltanschauung (‘visió del 
món’). només volem subratllar que el cristianisme és molt més que 
això, molt més que un concepte, una essència o una sèrie de fórmules 
o dogmes.

   si el cristianisme és la veritat —i això és el que pretén ser—, ales-
hores ha de ser la realitat mateixa, ja que la veritat és molt més que la 
simple conformitat entre l’intel·lecte i la cosa (adæquatio rei et intellec-
tus), molt més que la simple exactitud en la nostra manera de copsar 
la realitat.

 7 Per exemple: «déu és jutge», «la carn ressuscitarà», etc.
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que esdevé, que creix, fins a arribar a l’Església del cel on déu serà tot 
en tots.22

3 Les fonts de la doctrina cristiana. ¿d’on prové, doncs, la doctrina cris-
tiana? la comunitat cristiana —és a dir, l’Església—, com a continua-
ció de crist mateix, és la font definitiva de la doctrina cristiana a la 
terra.23 i com que l’Església és la realitat òntica que viu amb una vida 
pròpia, que creix i es mou per tornar a l’Origen suprem de tot, no pot 
tenir cap altre criteri de veritat fora de si mateixa.24

   És a dir, que la font de la doctrina cristiana és molt lluny de qualsevol 
interpretació individual o de qualsevol afirmació capritxosa d’una autori-
tat qualsevulla. És la ment cristiana la que, tot reflexionant sobre la reali-
tat de l’Església, cerca d’expressar en formes conceptuals la seva natura-
lesa real. la gnosi cristiana —en el sentit ortodox de l’era patrística— no 
està exempta, és clar, d’una certa jerarquia interna. Però el que ens inte-
ressa aquí no és tant l’aparició de la gnosi cristiana —principis de jerar-
quia, l’Esperit sant, l’ortodòxia, etc.— com el material, per dir-ho així, 
a partir del qual la ment cristiana ha de deduir les seves conseqüències i 
construir la seva doctrina.25

4  Escriptura i tradició. la doctrina cristiana és el producte de l’esforç 
intel·lectual nascut de la fe cristiana, o —si voleu— és l’esforç realit-
zat per la ment cristiana per formular una Weltanschauung pròpia. la 
font només pot ser la realitat mateixa, considerada a la llum de l’intel-
lecte humà integral. aquesta gnosi s’aconsegueix a través de totes les 
fonts existencials de coneixement.26

   la doctrina «específica» i característica del cristianisme es troba en 
la seva única, i alhora doble, «economia» (oikonomia): en l’Escriptura 

 22 1co 15,28.
 23 Cf. Ef 5,1 i s.; ap 21,9; etc.
 24 Cf. Jn 12,12 i s.; rm 12,5; Ga 3,28; col 1,24 i 28; Ef 1,23.
 25 El «sagrament» de l’Església, pel fet que, en última instància, s’identifica amb el mis-
teri de crist, és quelcom més que la simple estructura jurídica de l’Església, i en cert sentit 
—perquè n’és la manifestació última— és la clau per entendre el significat integral del cris-
tianisme.
 26 Cf. la mateixa idea a BG iV,34 i també la bella metàfora del MB ii,55,1.

teòrica, el dogma, i una altra de pràctica, la moral. totes dues juntes 
constitueixen el que s’anomena «doctrina» cristiana.

   aquesta doctrina és la locució divinohumana, és a dir, l’expressió 
revelada de la veritat inefable, i es troba en la mateixa «comunitat cris-
tiana» (ekklēsia). la doctrina cristiana no és, però, un fred planteja-
ment racional d’alguna veritat, i encara menys la «formulació defini-
tiva» i peculiar de determinats fets. totes les formulacions fan servir 
conceptes definits, i tots els conceptes són fruit d’una cultura particu-
lar, i només tenen validesa dins l’horitzó particular en què han estat 
concebuts i utilitzats, justament com la senzilla i fonamental llei ma-
temàtica dels intervals.16

   És innegable, en tot cas, que hi ha una doctrina cristiana. Però és 
quelcom diferent del desplegament dialèctic i lògic d’un sistema racio-
nal que parteix d’un axioma central.17 És per això que podem afirmar 
que la doctrina cristiana, tot i que suficient per protegir l’home d’er-
rors substancials, no és ni completa ni acabada, ni tancada,18 ni molt 
menys estàtica, petrificada i cristal·litzada d’una vegada per totes.

   la veritat és sempre la mateixa, i el significat profund dels dog-
mes cristians —sentit que rau en quelcom que està més enllà dels 
conceptes i que constitueix la realitat cristiana— és sempre verdader, 
però el marc conceptual i el sistema intel·lectual en què s’insereixen 
les diferents parts d’aquesta realitat inefable són tan contingents com 
les cultures històriques per les quals travessa la humanitat.19 i es pot 
afegir que el cristianisme mateix, com Jesús,20 i com cadascun dels 
cristians,21 no és tan sols un pelegrí, un vianant, sinó també un ésser 

 16 això no vol dir que no hi pugui haver conceptes universals que tenen una validesa hu-
mana general, però aquest valor perenne difícilment pot postular-se a priori.
 17 la doctrina cristiana s’ha desenvolupat de manera purament existencial i històrica 
d’acord amb les circumstàncies, ara posant l’èmfasi en un punt, ara en un altre, segons la 
necessitat vital i pastoral de corregir o de prevenir o de reaccionar davant les explicacions o 
negacions unilaterals del misteri cristià, i sense seguir mai un ordre «lògic i sistemàtic».
 18 no s’escau el mateix amb la revelació, la plenitud de la qual és crist mateix, que —sent 
déu— és infinit i, per tant, no és tancat ni limitat.
 19 tota aquesta qüestió té una expressió ben definida en el cristianisme; se’n diu l’«evolució 
homogènia del dogma».
 20 lc 2 ,52 , etc.
 21 Ef 4,13.
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purament particular i individualista. cap llibre, d’altra banda, no pot 
ser entès sense copsar allò que l’autor ha volgut dir.32 creure que qual-
sevol expressió humana pot ser entesa en si mateixa, a banda de tota 
referència al seu autor, i deslligada de tota relació antropològica —si-
gui individual o sociològica—, és caure en la forma més extrema de 
racionalisme.33

   sens dubte, haig de llegir l’Escriptura tractant de copsar el seu ve-
ritable significat i de dur a la pràctica el seu missatge vital. no puc 
deixar a altres el que és qüestió d’esforç personal. Però només podré 
aconseguir aquesta realització personal si estic en comunió ontològica 
amb l’autor, si crec, si llegeixo el llibre sagrat respectant plenament la 
tradició i inserint-m’hi vitalment.34 aquesta és l’actitud universalment 
humana35 i cristiana.36

   després d’aquestes observacions, podem resumir ja la relació entre 
el cristianisme i la Bíblia de la manera següent:

 32 i, en aquest cas, l’autor és déu. Per tant, necessitem l’ajuda de l’Esperit sant per enten-
dre’n el missatge. Cf. Jn 14,26.
 33 Potser no cal conèixer l’autor i el seu entorn per poder entendre, per exemple, el sentit dels 
mots «cinc fruits en l’arbre»; però el cas és ben diferent quan l’escriptor parla del Logos, l’amor, 
la pau, la vida, etc. Es pot comunicar algun tipus de comprensió per mitjà de conceptes i de pa-
raules escrites, però només un ésser humà pot comprendre’n un altre, si entenem per comprensió 
quelcom més que el coneixement de la infraestructura anatòmica i racionalista d’una cosa. des 
d’un punt de vista purament filosòfic, es pot demostrar que la comunitat d’ésser és una condi-
ció necessària per entendre —un gos només pot entendre un home en allò que tenen en comú i 
no en el que és específicament humà. només la fe pot «comprendre» la Bíblia «cristiana».
 34 això no vol dir que jo no pugui tenir les meves opinions personals i les meves idees ori-
ginals, sinó que aquest meu descobriment personal i aquesta meva opinió personal perta-
nyen a la tradició i l’enriqueixen. 
 35 tota expressió humana —sobretot si es refereix a afers de gran transcendència i que te-
nen a veure directament amb la persona— és només un mitjà de comunicació per entrar en 
contacte amb una alteritat transcendent que només pot ser compresa si estem en sintonia 
amb la Font —o la causa— integral i existencial.
 36 aquesta actitud és comuna a catòlics i protestants. aquests últims creuen tan ferma-
ment en la necessitat de llegir i entendre la Bíblia des de dins de la comunió cristiana que 
consideren que l’Esperit sant inspira a tot lector de bona fe. El protestant no està sol: l’Espe-
rit sant bufa dins seu. És un membre viu de la comunitat, és a dir, de la tradició. El catoli-
cisme no nega aquest fet, però en corregeix els possibles abusos i malentesos, tot completant 
la idea de comunitat en un sentit veritablement humà i històric, a més de místic, però sem-
pre en unitat amb aquest. aquí a la terra no hi ha esperits si no estan encarnats.

i en la tradició, que no són pas dues fonts independents i separables 
d’informació, sinó dos aspectes d’una única i mateixa realitat. la pri-
mera és la paraula escrita i la segona és la paraula parlada d’un únic 
i mateix Esperit sant, que inspira tant l’autor sagrat com el testimo-
ni viu.27 la primera subratlla la dimensió essencial, i la segona, la di-
mensió existencial, d’una mateixa i única economia de salvació. la 
primera és la clau d’interpretació de la segona i viceversa, però no a 
la manera d’un «cercle viciós» racionalista, sinó com un «cercle vital» 
d’aclariment mutu.28

   atès que existeix la Bíblia com a dada de fet, la tradició, tot i que 
gaudeix d’una certa prioritat amb relació a l’Escriptura (evangelium 
ante evangelia), no té cap valor si se la separa de la Bíblia. la tradi-
ció és el desenvolupament vital del crist vivent —el seu missatge— 
i alhora la interpretació existencial i l’acompliment de les seves pa-
raules i de les seves accions.29 Però bona part d’aquestes paraules i 
d’aquestes accions han estat posades per escrit, i «l’Escriptura no es 
pot anul·lar».30

5 El significat de l’Escriptura. d’altra banda, la Bíblia sense la tradició 
no és la sagrada Escriptura o l’Escriptura cristiana. En aquest cas, se-
ria un simple llibre, més o menys profund, que cadascú podria inter-
pretar segons el seu temperament i trobar-hi el que volgués, projec-
tant-hi els seus propis «apriorismes».31

   no ens podem apropar a la Bíblia —com a qualsevol altre llibre 
sagrat— sense reverència, ni des de fora, ni des d’un punt de vista 

 27 Cf. Mt 10,19 i s.; lc 12,12 , etc.
 28 la relació Escriptura-tradició no és la d’una revelació «partim in sacris libris et partim 
in sine scripto traditionibus» [‘part en els textos sagrats, part en les tradicions orals’], sinó 
«totum in sacra scriptura et iterum in viva traditione» [‘totalment en l’Escriptura sagrada, 
i de la mateixa manera en la tradició viva’]. Cf. sobre aquest problema teològic particular, la 
interessant discussió del concili Vaticà ii.
 29 tradició no significa tot allò que els cristians han fet. no volem dir tampoc que la 
pràctica dels cristians hagi estat sempre impecable, òptima i, en una paraula, cristiana. Cf. 
Mt 7,21-23; lc 13,26-27, etc.
 30 Jn 10,35.
 31 És coneguda la dita anglesa que afirma, efectivament, que «el diable sap com citar les Es-
criptures per als seus fins». Cf. Mt 6,6; lc 4,10-11, etc.
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va pensar que pagava la pena d’incloure aquests textos en l’Opera Om-
nia perquè expressen la forma d’espiritualitat d’aquest període, i conti- 
nuen sent un testimoni que cal tenir en compte.
 la segona part està composta per textos escrits després del concili 
Vaticà ii, amb un canvi evident de registre, tant pel que fa a l’estil com 
també al contingut. des de la fidelitat a la tradició, d’una banda, abor-
da la revitalització que pot significar la saba nova de les Esglésies cristi-
anes de l’Àsia per a l’Església occidental; de l’altra, el repte de la trobada 
interreligiosa i el canvi radical (metanoia) que pot representar per a l’au-
toconsciència cristiana.

 i El cristianisme, pel fet que és molt més que una doctrina, no pot 
estar plenament contingut en cap llibre.

 ii atès que la doctrina cristiana és dinàmica i viva, no pot estar con-
tinguda i congelada en les afirmacions de cap llibre.

 iii la doctrina cristiana, en ser l’expressió humana de la revelació divi-
na, no pot estar en contradicció amb el principal document inspi-
rat per la revelació, és a dir, amb la Bíblia.

 iv atès que la Bíblia és l’expressió escrita d’un missatge vivent, només 
pot ser plenament i veritablement entesa des de dins de la tradició 
viva, on bufa el mateix Esperit diví.37

 v atès que la Bíblia és el llibre que ofereix una revelació divina simple 
i inefable —el misteri de crist—, el seu Missatge no pot ser com-
près a base d’extrapolar o desenvolupar algunes afirmacions aïllades 
del context, sinó que ha de ser acceptat en la seva integritat.38

 vi atès que la Bíblia ha estat escrita per ajudar la humanitat en el seu 
camí cap a la salvació, ha de ser considerada, per damunt del seu ca-
ràcter històric, com un llibre espiritual, místic i religiós, i no pas 
com una obra científica o racionalista de la qual sempre es poden 
derivar lògicament altres deduccions i altres conseqüències.



El volum iii, Cristianisme, presentat en dos toms, segueix excepcionalment 
un cert ordre cronològic en la disposició dels diversos articles i llibres, es-
crits des del primer període de compromís sacerdotal fins a la plena madu-
resa de l’autor. tota una trajectòria que abraça seixanta anys del seu pelegri-
natge vital de recerca i conreu de la plenitud humana (1944-2002).
 la primera part d’aquest tom està integrada pels textos recollits en 
Humanismo y cruz, escrits en època preconciliar, on l’autor presenta la 
creu com a centre del missatge cristià en contraposició i diàleg amb l’hu-
manisme secular del moment. tot i que el llenguatge està datat, l’autor 

 37 no cal recordar que «l’Esperit bufa on vol» (Jn 3,8), i que la concepció de l’Església que 
hem presentat en aquest treball és ontològica, sense cap altre límit (cf. Jn 10,16). 
 38 la Bíblia no és ni la «constitució» ni el «dret canònic», i ni tan sols el codi sagrat de les 
lleis del cristianisme.


