
Pròleg

Després de la revolució del maig del 1968, en la qual la 
dona entrà, com a tal i de manera àmplia, en amplis 
sectors de la història humana, el lector d’aquest llibre 
potser trobarà que la Bíblia es queda curta pel que fa al 
lloc que la dona hi ocupa. Li semblarà, potser, que 
moltes de les expectatives actuals en relació amb la 
dona no troben en els textos bíblics cap mena de res-
sò. Tanmateix, enfocar el tema adduint que les socie-
tats on la Bíblia ha nascut són de tipus patriarcal i que 
la dona hi ocupa un lloc marginal, no fa del tot justícia 
als textos bíblics que ens han pervingut. Més aviat la 
conclusió general –i sorprenent– d’aquest llibre és 
que cal distingir entre les cultures antigues on la Bíblia 
ha sorgit i el text bíblic mateix. El text de les Escriptu-
res jueves i cristianes manifesta una consideració de la 
dona que resulta molt més generosa que la que aque-
lles cultures ofereixen. 

Certament, les cultures que formen el món de la 
Bíblia són de base netament patriarcal, i l’ésser humà 
masculí és el qui impulsa els relats situats en la història 
i en les seves etapes, les conviccions religioses i les in-
novacions tecnològiques, l’intercanvi i l’enriquiment, 
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la simbolització de les creences i la governança de les 
primeres societats. L’analogia natural del poder amb 
la força masculina, i la debilitat constitutiva de la dona, 
sotmesa a cicles menstruals que l’afebleixen momen-
tàniament, atorguen a l’home, dins la Bíblia, un paper 
preponderant en unes societats on s’imposa la llei del 
més fort. En aquest context, sembla que la dona ha de 
resignar-se a tenir un paper circumscrit a la materni-
tat, a la llar i a una agricultura de subsistència. 

De fet, en el món antic la procreació és vista com 
un miracle de la natura vinculat amb la dona, que re-
sulta estrictament necessari per a la perdurabilitat de la 
nissaga humana. Però, des del primer moment, la Bíblia 
ofereix una visió de la dona que va més enllà d’això, ja 
que n’afirma la igualtat radical amb l’home. En aquest 
sentit, Gènesi 2 és un text que trenca tots els motlles 
del món antic, com remarca Jordi Cervera en el seu 
capítol: «el Pròxim Orient antic no ha conservat cap 
[altra] narració […] de la creació de la dona com a 
ésser diferenciat i alhora complementari de l’home». 
La igualtat real es fonamenta en la diferenciació, no 
descansa en l’igualitarisme ni, encara menys, en la 
subordinació, que és una igualtat fictícia. La dona és 
igual a l’home en la mesura que se’n diferencia clara-
ment, que Déu la tracta de manera idèntica a l’home i 
que és considerada com l’altra part, única i necessària, 
que fa possible un dels moments culminants de l’ex-
periència humana: ser «una sola carn» (Gn 2,24). 

L’alteritat neix quan en el jardí de l’Edèn es retro-
ben i es reconeixen dos éssers humans iguals i diver-
sos, propers i diferenciats, que comparteixen la ma-
teixa condició: haver estat creats, com a «home i 
dona», «a imatge i semblança» de Déu (Gn 1,26.27). 
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Tan sols en Gènesi 3 (v. 16) s’esmenta la funció pro-
creadora de la dona, que rep el nom d’«Eva», és a dir 
«mare de tots els qui viuen» (v. 20). La dona és pre-
sentada primerament com a ésser humà, ja que s’afir-
ma, per un costat, la idèntica relació de l’home i la 
dona amb el Creador en tant que imatge seva (Gn 1) 
i, per l’altre costat, la igualtat entre tots dos, creats per 
Déu amb una idèntica naturalesa (l’un podria dir de 
l’altre, indistintament, que és «os dels meus ossos i 
carn de la meva carn» [Gn 2,23]). Així, doncs, si bé 
l’ordre lògic és exposar primer la condició cultural de 
la dona en l’Israel antic i en el judaisme, tal com fa en 
el seu capítol Maria Claustre Solé, l’ordre textual i  
teològic de les coses porta a fixar-se primàriament en 
Gènesi 1-3, un text paradigmàtic que presenta la 
dona en la seva radical humanitat. La Bíblia comença 
amb la cultura de la igualtat en la diferència per expli-
car la relació entre l’home i la dona. Aquest comença-
ment fa del text bíblic un anunci prolèptic d’allò que 
Pau de Tars, a la llum de l’Evangeli de Jesús, formula-
rà dient: «tots sou un de sol» (Ga 3,28), amb una 
frase que es refereix també a l’home i la dona i que 
reprèn com a rerefons el so melodiós de Gn 2,24: 
«l’home i la dona […] formen una sola carn». 

Els capítols següents estan dedicats a algunes do-
nes de la primera aliança: les matriarques (Sara, Rebe-
ca, Lia i Raquel), Rut la moabita, Ester i Judit. Fran-
cesc Ramis, biblista mallorquí, estudia els relats del 
llibre del Gènesi relatius a les esposes dels tres grans 
patriarques: Abraham, Isaac i Jacob. Darrere d’aques-
tes històries, hi bat l’actitud constant de Déu que 
acompanya els primers passos del nucli inicial del seu 
poble. Les esposes dels patriarques no són comparses 
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d’una història que avança, sinó que brillen amb llum 
pròpia en els esdeveniments que afaiçonen Israel, el 
poble escollit. La fragilitat de la dona i l’elevació del 
germà petit ( Jacob) sobre el germà gran (Esaú) asse-
nyalen un camí conduït per Déu, que va complint les 
seves promeses.

En el capítol sobre Rut, l’estrangera de Moab, que 
acabarà sent muller de Booz i besàvia de David, el gran 
rei de Judà i Israel, Carles Torner, poeta, reflexiona 
sobre la història de Rut des del cinema (Agnès Varda) 
i la literatura (Victor Hugo), i teixeix una interpretació 
del llibre bíblic com una bella faula intercultural. Una 
moabita es guanya el cor d’un propietari de Betlem, 
Booz, i aconsegueix que aquest tingui descendència i 
que se salvi el poble d’Israel. Per això, Rut és, segons el 
títol que dóna nom al capítol, «l’estrangera que sal-
va». Per la seva banda, la lleidatana Mar Pérez presen-
ta la figura extraordinària de Judit –nom que significa 
‘[la] jueva’–, la qual actua amb intel·ligència i decisió 
per tal d’alliberar el seu poble dels qui volen fer-lo des-
aparèixer. Judit és una «heroïna salvadora», que tan 
sols confia en Déu, capaç de tòrcer la força d’Holofer-
nes i sortir vencedora d’un envit del tot desigual. La 
viuda de Betúlia és exemple de coratge, de fe arrelada 
i de pregària d’invocació, que culminaran amb un so-
nor triomf. 

El llibre segueix amb sis capítols relatius al món 
del Nou Testament. Dos capítols de tipus general, 
l’un sobre Jesús i les dones, escrit pel salesià Jordi La-
torre, i l’altre, redactat per Mar Pérez, sobre la pretesa 
misogínia de Pau, obren i tanquen aquesta part de 
l’obra. Entremig hi ha quatre capítols més sobre cinc 
dones de gran relleu en els textos: Maria, la mare de 
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Jesús; les germanes de Betània de Judea (Marta i Ma-
ria); Maria de Magdala, i la dona anònima de Samaria 
que va quedar atrapada per la persona de Jesús vora el 
pou de Sicar ( Jn 4). Armand Puig proposa una apro-
ximació biogràfica a la figura de Maria a partir de la 
documentació canònica, però també de l’apòcrifa, 
sobretot en els anys que conformen la concepció, el 
naixement i la primera infància de Jesús. El traç d’un 
itinerari biogràfic es dibuixa amb força nitidesa, amb 
unes grans línies que deixen més a l’ombra alguns 
detalls menors: els relats de la infància de Mateu i 
Lluc resulten ser complementaris i mereixen un grau 
més que notable de fiabilitat històrica. 

Tres deixebles de Jesús són tractades en dos capí-
tols, el que es dedica a Marta i Maria de Betània ( Ju-
dea), les germanes de Llàtzer, a càrrec de Núria Cal-
duch, especialista en els llibres sapiencials, i el que té 
per objecte d’estudi la figura de Maria de Magdala (Ga-
lilea), escrit per Begonya Palau, especialista en l’Evan-
geli de Mateu. Escatir la tipologia de les dones que  
segueixen Jesús, l’escolten i comparteixen amb ell 
moments decisius de la seva vida, com la seva passió, 
mort i resurrecció, ajuda a mostrar una de les novetats 
del cristianisme: el paper de les dones en la fe cristiana, 
que s’obre pas a partir del marc i context jueu i que es 
desplega en les comunitats situades en medis hel·lenís-
tics. En aquest sentit, és il·lustratiu el capítol de Jordi 
Latorre, ja esmentat, que recapitula els materials del 
Nou Testament i mostra la intervenció activa d’algu-
nes dones en el ministeri de Jesús, sostenint-lo en tot 
moment i sent testimonis del seu periple fins a la mort 
i resurrecció. Jesús, afirma Latorre, «dóna un nou pro-
tagonisme apostòlic a les dones del seu temps». 
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Aquest protagonisme queda prou manifest en el 
cas de Marta i Maria de Betània, que acullen Jesús i els 
Dotze a casa seva, escolten la seva paraula i són sensi-
bles al seu drama vital, la mort propera. Ara bé, és en 
Maria de Magdala on la petja del pas de Jesús és més 
profunda. Ella és la deixebla per antonomàsia, dona 
de fidelitat insubornable al Rabbuní, el Mestre, el qual 
li ha regalat una visita privilegiada després que ella ha 
descobert que el sepulcre era buit (veg. Jn 20). Maria 
esdevé apòstol dels apòstols, ja que va a trobar-los i els 
anuncia que ha vist aquell que tots pensaven que era 
mort. La Magdalena, alliberada de set dimonis, és una 
dona apassionada que es posa a l’escolta de Jesús i aca-
barà acompanyant-lo en la mort i en la vida. 

Un cas semblant és el de la samaritana, que final-
ment troba Jesús, el qual promet donar-li una aigua del 
tot especial: l’aigua definitiva de la fe. En parla Oriol 
Tuñí, especialista en els escrits joànics. La samaritana, 
de fet, esdevé apòstol dels samaritans, de manera sem-
blant a Maria Magdalena. Ambdues són missatgeres 
de la bona nova, respectivament, de Jesús, confessat 
com a Messies (és el cas de la samaritana [ Jn 4,29]) i 
anunciat com a Senyor (anomenat així per la Mag-
dalena [ Jn 20,18]). La dona del pou testifica que 
l’Evangeli de Jesús-Messies ha arribat a Samaria, i la 
Magdalena testifica la fe de la comunitat apostòlica en 
la victòria de Jesús sobre la mort. Totes dues dones 
són alhora figures de trobament, personal i profund, 
amb Jesús i models d’una comunitat que es referma en 
la seva confessió de fe. 

El cercle que ofereix aquest llibre es tanca amb una 
pregunta sobre Pau i la seva posició davant les dones. 
Pau ha estat sovint acusat de misogínia, sobretot des 
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d’una certa teologia feminista que superposa massa 
ràpidament els horitzons exegètic i hermenèutic. Tan-
mateix, una anàlisi com la que duu a terme Mar Pérez 
porta a una conclusió diferent: el paper actiu de les 
dones en la comunitat de Corint com a persones que 
reben els dons de profecia (1Co 14,26-33a) exclou 
que Pau defensi el silenci de les dones en les reunions 
de la comunitat cristiana. En efecte, en 1Co 14,33b-
36 no es parla de les dones de manera genèrica, sinó 
de les dones casades que han anat a la reunió comuni-
tària amb els seus marits. Llavors s’explica la restric-
ció, que no inclou ni les dones solteres ni viudes ni fins 
i tot les casades quan el seu marit no hi és. Per això, la 
frase de Pau «tots teniu dret a profetitzar» (v. 31) in-
dica tant homes com dones. Pau, d’altra banda, no té 
dificultats a incloure dones com a col·laboradores. Tot 
plegat porta a pensar que la clau de lectura del tema 
continua sent Ga 3,28: «[ni] home ni dona […] tots 
sou un de sol en Jesucrist». 

Armand Puig i Tàrrech
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