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es col·loca així al seu escalf tot esforçant-se a desentranyar-la. Però això no ens 
ha de fer oblidar que comptar exactament els versets, mots i lletres de tots els lli-
bres sagrats ho fa el rabinisme ja a partir del segle II dC perquè un copista no 
oblidi cap d’aquests detalls.5 Quan nosaltres ho fem doncs avui, estem en línia 
amb la tradició d’aleshores i no necessàriament en línia amb les intencions de 
l’autor, copista o editor del text bíblic. 

Com que considerem l’obra de molta importància demanem que en una sego-
na edició s’incorpori un índex temàtic, almenys per a les primeres pàgines magis-
tralment dedicades al sentit dels nombres a Mesopotàmia, Grècia (s. VI-IV aC) i a 
Israel. La riquesa del material que s’hi conté ho fa molt convenient.6 

L’autora mereix una felicitació coral pel bé que s’ho ha passat fent l’obra, i 
agraïment pel gran treball realitzat. De retop també l’editor, el Centre de Pastoral 
Litúrgica, per atrevir-se amb una obra gens fàcil per a la impremta.

Enric Cortès

Víctor HERRERO DE MIGUEL, Carne escrita en la roca. La poética implícita del 
libro de Job (Monografías y tesis 71), Estella: Verbo Divino 2018, 576 pp.

Ens trobem davant d’una d’aquelles tesis doctorals que van més enllà d’una 
recerca doctoral. En realitat es tracta d’un ver assaig bíblic que, si bé empra els 
mètodes i els formats habituals en una tesi, en depassa de molt l’ambició a l’ús 
de qualssevol doctorands. Tant és així que podem afirmar, sense excedir-nos 
gens, que Víctor Herrero de Miguel (Salamanca, 1980) ens fa sentir la veu matei-
xa de Job. Així mateix ho presenta l’autor en la introducció:

El presente trabajo se asoma a la comprensión de la poesía que tiene el libro de Job 
[...] Nuestro estudio se fundamenta en la escucha de la voz de Job (p. 29-30).

L’obra és extensa: s’obre amb un índex (p. 7-14) que ens mostra convenient-
ment les dues grans parts en què es divideix l’estudi (Part I, Poemas en el aire, i 
part II, Antropología teológica del decir poético). A tall de presentació hi ha unes 
paraules del Dr. Enrique Sanz Giménez-Rico (professor d’Antic Testament a la 
Universidad Pontificia Comillas, de Madrid), seguides del sempre necessari cons-
pectus siglorum (p. 21-26). La introducció (p. 27-35) d’Herrero de Miguel serveix 
de portal a la primera part del llibre, que se centra en les intervencions poètiques 
de Job prèvies a la intervenció final de Déu. L’estructura d’aquesta Primera part 
(p. 39-469) és sempre la mateixa, i segueix un esquema analític molt ben pensat:

5.  G. E. WEIL, Initiation à la Massorah. Leiden: Brill 1964, 31
6.  Errors d’impremta: p. 8, lín. 6; p. 11, lín. 19; p. 14, lín. 3; p. 43, n. 127; p. 59, lín. 2; p. 61, lín. 

22; p. 84, lín. 15; p. 107, lín. 3; p. 152, lín. 10; p. 199, lín. 4. 
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a) Traducció: es tracta d’una traducció pròpia de l’autor que pretén d’enten-
dre amb autèntic aprofundiment allò que es desprèn de les paraules mateixes del 
llibre de Job. És, cal dir-ho, un pas necessari a qualsevol investigació seriosa.

b) Notes a la traducció: amb les notes pretén donar raó del perquè de l’opció 
interpretativa que ha pres en tal o tal cas de la seva traducció.

c) Presentació del poema: vol ser una avantsala a la lectura detinguda del 
poema en qüestió, que ha de permetre al lector començar-s’hi a situar amb certa 
atenció.

d) Ambient estructural: aquí, lluny de plantejar un possible Sitz im Leben, 
l’autor vol descobrir i plasmar l’estructura literària que mostra el text.

e) Desenvolupament: la part més important de l’estudi és el desenvolupament, 
això és, l’anàlisi de cada poema des de diverses perspectives. L’una respon al jo 
poètic —o sigui Job—, a allò que el poeta diu sobre si mateix; una reflexió sobre 
el llenguatge poètic des dels mateixos intersticis del poema. Una altra respon al 
vosaltres —la veu dels amics de Job, Elifaz, Bildad i Sofar—, i una tercera pers-
pectiva té a veure amb el llenguatge de Déu tal com és percebut per Job: la insis-
tència del poeta a donar forma humana a allò que la transcendeix fatídicament, 
si bé l’acompanya i l’arriba a constituir com a tal.

f) Teologia de la poètica: cada poema es clou amb una síntesi dels fruits que 
ha permès de recollir cada anàlisi.

La segona part del llibre (p. 471-523) fa una lectura aprofundida del darrer 
poema de Job (Jb 40,4-5; 42,2-6), un text essencial per a la comprensió de tots 
els poemes anteriors. L’obra es clou amb unes conclusions (p. 524-529) i la bi-
blio grafia general (p. 531-574).

Tal com ens transmet el mateix Herrero de Miguel, el seu estudi:

Descubre en la Poética un modo de aunar forma y fondo, expresión y contenido. [...] 
El análisis de la Poética implícita del texto de Job nos despeja el camino hacia una 
comprensión teológica más profunda de la obra (p. 34).

Estem davant d’un estudi que és un exercici magníficament assolit d’allò que 
hom anomena la Wirkungsgeschichte, és a dir, dels avatars del text, de la història 
dels efectes que unes lletres tan pregones com les del poema de Job han tingut al 
llarg de la història de la humanitat. Un diàleg sincer entre Job i tots aquells que 
s’hi han inspirat, que l’han tingut a l’horitzó o que, senzillament —i potser sense 
saber-ho—, l’han acaronat amb altres paraules també sinceres. L’obra ens recor-
da que un text veritablement profund, ple de sentit, ultrapassa les constriccions 
espaciotemporals de la seva creació material i va més enllà, fins i tot expressant 
coses que el qui el compongué desconeixia (p. 106).

En el decurs de les moltes pàgines del llibre, Herrero de Miguel ens fa sentir 
la necessitat imperiosa que l’ésser humà ha tingut, té i tindrà per la paraula, per 
l’existència poètica, una manera molt significativa d’ésser-en-el-món, de viure. És 
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una de les característiques més profundes de la que podríem dir-ne teologia sapi-
encial, això és, observar el món i emparaular-lo, dir-lo, xifrar-lo amb els signes 
del llenguatge. El mateix Job esdevé, de fet, paraula: el seu cos nu s’exposa 
davant del Creador amb la voluntat —excessiva però humana, com Tomàs— de 
despullar-lo, de tocar-lo. Tot plegat en una recerca d’altura teològica com poques: 
trobar-se cara a cara amb Déu mateix.

Per l’autor, Job esdevé un funàmbul de la paraula (p. 327): s’adona que la tris-
ta realitat amb què topà Guilgameix —la finitud humana— pot ser superada mit-
jançant la supervivència escrita; així, l’existència poètica permet situar-nos en 
l’horitzó del tòpic horacià del non omnis moriar.17Tot plegat el somni de la fragi-
litat humana afeccionat a cercar en el llenguatge allò que no troba en la vida.

Al final de l’obra, l’autor fa una afirmació molt valuosa per al nostre dia a 
dia:

Job busca a Dios. [...] Su manera de proceder consiste en hacer visible un modelo 
tenido por auténtico y, construida su maqueta, denunciar las inconsistencias del 
mismo. Así, por medio del sarcasmo y la ironía, Job deconstruye la forma de un 
Dios deformado, expone su aparente consistencia y perfección y, valiéndose de la 
distancia entre esta verdad y la verdad que ofrece el mundo, hace ver que la verdad 
de Dios consiste en su búsqueda (p. 527-528).

I en aquest exercici de desconstrucció s’hi enrunarien gran part dels ídols que 
ens acompanyen i que, pretesament, se’ns presenten com a autèntiques idees de 
la raó, per usar una afortunada expressió.

Només ens resta recomanar l’obra a tota persona interessada de debò en la 
literatura, no només bíblica, i que vulgui experimentar com les muses pouen, 
gairebé sempre, dels temps pretèrits. Felicitar l’autor per la gran feina feta i per 
fer-nos oir, com mai, la veu turmentada, però esperançada, de Job.

Joaquim Malé i Ribera

Els dos mags del Nou Testament: Jannes i Jambres (Literatura Intertestamen-
tària, Supplementa 8), introducció, traducció i notes de Marcos ACEITUNO 
DONOSO, Barcelona: Ateneu Universitari Sant Pacià – Facultat de Teologia 
de Catalunya – Associació Bíblica de Catalunya 2018, 150 pp.

Podríem dir que la col·lecció Literatura Intertestamentària avança amb pas bíblic: 
lent però ferm. Ja feia quatre anys de la darrera publicació (Els Testaments dels 
Dotze Patriarques, a càrrec d’Enric Cortès), i amb aquesta nova entrega disposem 

1.  Vegeu HORACI, Carm., III,30,6.




