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Plenitud comunicadora 
dels textos bíblics

MAC
Barcelona

«Els evangelis són un fenomen 
comunicacional de primera magni-
tud.» És una de les frases que el perio-
dista, músic i professor Antoni Batista 
va pronunciar durant la presentació 
del seu nou llibre, Els portaveus de 
Déu, publicat per Fragmenta Editori-
al, que va tenir lloc el 10 de gener a la 
Facultat de Comunicació i Relacions 
Internacionals Blanquerna.

Organitzat per l’Observatori Blan-
querna de Religió, Comunicació i 
Cultura, l’acte va comptar amb la 
participació de la periodista i teòloga 
Gemma Morató com a moderadora. 
«És un plaer reprendre aquests af-
terwork», va assenyalar Morató. La 
tertúlia sobre l’obra de Batista es va 
desenvolupar davant de la monu-
mental obra en bronze Ramon Llull, 
de Josep Maria Riera i Aragó.

Amb les eines de la semiòtica i 
de la teoria de la comunicació, el 
Dr. Antoni Batista s’endinsa en els 

textos bíblics i convida el lector a 
reflexionar, de manera innovadora 
i agosarada, sobre la relació entre 
els profetes i els evangelistes, d’una 
banda, i la veu que els esperona en 
la transmissió del missatge (Déu), 
de l’altra. «Un llibre curiós que cal 
llegir-lo amb un llapis a la mà», en 
paraules del seu autor.

Un treball que Batista va reconèi-
xer que l’havia començat a  conce-
bre vint anys enrere, «amb percepci-
ons diferents a mesura que passava 
el temps», la qual cosa l’ha obligat 
a «modificar» alguns paràgrafs en 
la redacció final. El llibre, estructu-
rat en tres parts, fa servir gèneres 
periodístics diferents (crònica, as-
saig, reportatge) per tal d’analitzar 
els diversos registres narratius que 
engloba la Bíblia. 

«El llibre que més he llegit al llarg 
de la meva vida ha estat el Nou Testa-
ment. Sempre hi trobo matisos dife-
rents. Des del punt de vista comuni-
catiu, és molt interessant», va posar 
en relleu el periodista. I va afegir: «La 
fe és una qüestió molt complexa. La 
teologia permet l’especulació infi-
nita. Els avenços científics en són 
d’una gran ajuda.»

Un dels grans propòsits d’Antoni 
Batista amb aquest volum és «que la 
gent perdi la por davant de la temà-
tica religiosa», així com la reivindica-
ció de l’espiritualitat a casa nostra. 
«No cal anar-se’n al Tibet, el cristia-
nisme ens ofereix propostes espiri-
tuals molt vàlides. Se’n parla, i molt, 
del mantra; doncs jo m’estimo més 
les nostres lletanies», va subratllar. 

Els evangelis, pilars de la doctrina 
cristiana, «tenen una clara voluntat 
comunicadora, amb tot el sentit se-
miòtic que avui li podem atribuir», 
explica l’autor a Els portaveus de 
Déu. Així mateix, dona a conèixer 
que «el Déu antic tenia un receptor 
tancat, mentre que el Déu nou té un 
receptor obert».
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