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teología joánica, de aquellos aspectos específicos que surgen del análisis realiza-
do del uso filológico y narrativo del adverbio dónde en el cuarto evangelio. Puede 
resultar también útil al lector una presentación diversificada de la extensa biblio-
grafía, a fin de distinguir las introducciones y comentarios, de los estudios 
monográficos del texto del cuarto evangelio, así como de los aspectos filológicos 
o más genéricos. Para una segunda edición de la obra sugerimos que se tengan 
presentes ambas consideraciones.

Jordi Latorre

Fidel AIZPURÚA DONAZAR, Una lectura social del Nuevo Testamento, Estella: 
Verbo Divino 2019, 271 pp.

El biblista caputxí Fidel Aizpurúa Donazar (Villava, 1947), profesor de Nou Tes-
tament de la Facultat de Teologia de Vitòria, ens ofereix amb aquest llibre una 
senzilla i global lectura de textos de tots els llibres del Nou Testament, a partir de 
l’anomenada lectura social. El treball ha estat precedit per diversos llibres de 
l’autor de temàtica bíblica: Una lectura «social» del Evangelio de Marcos (2005), 
Evangelio según san Juan (2008), La espiritualidad bíblica (2009). I per diversos 
articles publicats a la revista Lumen, de la mateixa Facultat de Teologia de Vitò-
ria, que son un avançament d’alguns dels capítols del present llibre.

El llibre parteix de la coneguda frase atribuida a Karl Barth que és necessari 
fer teologia amb la Bíblia en una mà i en l’altra el diari. Aquest ha estat l’eslògan 
de molts predicadors i aquest és el desig de l’autor, fugir de la ideologia i apro-
par-se al fet social. Per això, presenta una lectura social, que defineix com «aque-
lla que mira a la realidad y desde la realidad con el texto bíblico en la mano» 
(pàg. 14). Més que un mètode pròpiament dit, la considera una sensibilitat que 
intueix que «la mezcla de la Palabra ahondada con la realidad social discernida 
puede ser altamente provechosa» (ibíd.). Aquesta sensibilitat va dirigida especi-
alment a captar l’interès del lector actual, especialment si està fortament interes-
sat per la dimensió social i té reticències sobre la fecunditat del text neotesta-
mentari. L’autor explicita que un dels presupòsits globals del seu treball és que 
«el texto bíblico, sobre todo el del NT, no es tanto un texto orientado a creyentes 
sino a cualquiera que conecte con la oferta de Jesús» (p. 15). Per a ell, a partir de 
l’obra llucana, «el objetivo del Evangelio es, de algún modo, el paganismo, a 
quien va dirigida la oferta» (ibíd.).

Segurament aquest és un punt de partença discutible, però no deixa de ser 
elogiable la seva sensibilitat i el seu desig d’apropar el text neotestamentari a tot-
hom, mostrant els fruits que el lector, tingui la creença que tingui, en pot treure 
dels textos venerables del Nou Testament des d’aquesta perspectiva social.

El cos del llibre consta de vint-i-set capítols, un per a cada llibre del Nou Tes-
tament. No es tracta pròpiament d’una lectura, encara que fos global, de cada lli-
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bre, sinó de la selecció d’alguns textos, de vegades extensos, de vegades molt 
breus. Dos textos per a cada llibre, acompanyats cada un d’un apartat presentat 
com derivacions socials.

Aquesta és la llista dels títols dels diversos capítols, amb la indicació dels tex-
tos escollits com a punt de referència:

«El alborear del reino: Mateo.» Textos: El sermó de la Muntanya (Mt 5-7) i el judici 
final (Mt 25,31-46).

 «La soñada igualdad: Marcos.» Textos: El més important (Mc 9,33b-37) i el matri-
moni i el divorci (Mc 10,1-12).

 «Iconos sociales: Lucas.» Textos: La paràbola del bon samarità (Lc 10,25-32) i la 
paràbola del ric Epuló i el pobre Llàtzer (Lc 16,19-31).

 «Señales para tener vida: Juan.» Textos: Les noces de Canà (Jn 2,1-12) i la resurrec-
ció de Llàtzer (Jn 11,1-46).

«Ver la ciudad con los ojos de Dios: Hechos de los Apóstoles.» Textos: L’església 
jueva de Jerusalem i l’església cristiana d’Antiquia de Síria.

 «El anhelo imparable de otro estilo de vida: Romanos.» Textos: La manifestació de 
la justícia salvadora (Rm 3,25) i la donació de la vida als nostres cossos mortals (Rm 
8,11).

«Amar la limitada perfección de la comunidad: 1 Corintios.» Textos: Escàndol per 
als jueus i un absurd per als grecs (1Co 1,23) i les manifestacions de l’Esperit en bé 
de tots (1Co 12,7).

«Las exigencias de la igualdad: 2 Corintios.» Textos: La generositat abundosa (2Co 
8,7-9) i la col·lecta en la mesura de les pròpies possibilitats (2Co 8,10-15).

 «La construcción de la libertad: Gálatas.» Textos: La irrenunciable llibertat (Ga 4,
21-6,10) i la llibertat que es construeix (Ga 4,8-20).

 «¿Qué Iglesia, qué sociedad?: Efesios.» Textos: Unir totes les coses (Ef 1,10) i fer 
conèixer les múltiples manifestacions de la saviesa (Ef 3,10).

 «Las raíces de la bondad: Filipenses.» Textos: Himne cristològic (Fl 2,6-11) i tot és 
una pèrdua, comparat amb el bé suprem (Fl 3,8).

«Una experiencia esencial de Jesús: Colosenses.» Textos: La plenitud (Col 2,10) i el 
secret de Déu (Col 1,26).

«No apagar el espíritu: 1 Tesalonicenses.» Textos: No sufocar l’Esperit (1Te 5,19) i 
conseqüències de la fe, l’esperança i l’amor (1Te 1,3.9).

«Espiritualidad para un trabajo decente: 2 Tesalonicenses.» Textos: Qui no vulgui 
treballar, que no mengi (2Te 3,7-10) i treballar en pau per guanyar-se el pa que men-
gen (2Te 3,11-16).

«De la intuición a la institución: 1 Timoteo.» Textos: Importància de l’organització 
(1Tm 3,1-7) i el misteri de la pietat (1Tm 3,16).
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«En las antípodas de la teología política: 2 Timoteo.» Textos: Ell continua fidel (2Tm 
2,8-13) i servir la veritat (2Tm 2,14.16-26).

«Integrar en épocas de desintegración: Tito». Textos: Codis domèstics (Tt 2,1-15) i 
acatament a les autoritats (Tt 3,1-15).

«¿Una sociedad sin clases?: Filemón.» Textos: No ja com un esclau, sinó com un 
germà (Flm 16) i implicació personal (Flm 19).

«Caminando tras un sueño: Hebreos.» Textos: Anhel d’una nova humanitat (He 11,8-
22) i història alliberadora (He 11,23-31).

«Los caminos de una fe social: Santiago.» Textos: El jornal escatimat que clama al 
cel (Jm 5,4) i no fer distinció de persones (Jm 2,6-8).

«Un hogar para curar desamparos: 1 Pedro.» Textos: Us enfortirà i us refermarà 
(1Pe 5,10) i edificats com a pedres vives (1Pe 2,5).

«La espera próxima: 2 Pedro.» Textos: Què se n’ha fet de la promesa de la seva vin-
guda (2Pe 3,4) i esperem un cel nou i una terra nova (2Pe 3,13).

 «La historia, cauce único de acceso a Dios: 1 Juan.» Textos: La llum de Jesús (1Jn 
1,7) i l’amor dels uns als altres (1Jn 4,11).

«Vivir con y para el otro: 2 Juan.» Textos: Jesús vingut en carn mortal (2Jn 7) i 
l’amor mutu (2Jn 5).

«Comunión versus poder: 3 Juan.» Textos: No acull els germans (3Jn 9-10) i el tre-
ball pels germans (3Jn 3-6).

«Misterio de exclusión: Judas.» Textos: Exemples antics per una situació nova 
(Jud 5,-7.9.11.14-15) i diversitat d’accions (Jud 22-23).

«Cantando en tiempos oscuros. Apocalipsis.» Textos: Jo faig que tot sigui nou 
(Ap 21,5) i soc a la porta i truco (Ap 3,20).

En la cloenda, l’autor considera que després d’aquest llarg períple per tots els 
llibres del Nou Testament hi una doble aportació principal: «Una nueva perspec-
tiva de lectura para el texto bíblico y una nueva valoración de la historia como 
herramienta epistemológica principal para la teología» (p. 259). Respecte a la 
primera aportació considera que aquesta perspectiva social és la lectura de «el 
mismo texto de siempre con el empuje de un viento que proviene de otra direc-
ción, de una perspectiva conectada con el hoy social» (ibíd.). Respecte a la nova 
valoració de la història, es fonamenta en un text del teòleg Y. Congar: «En vez de 
partir solamente del dato de la revelación y de la tradición, como ha hecho gene-
ralmente la teología clásica, habrá que partir de un dato de hechos y problemas, 
recibido del mundo y de la historia» (p. 259-260). 

Aquesta sensibilitat per l’avui i per la dimensió social, però, no pot fer obli-
dar, de cara especialment a la lectura del text bíblic, que cal tenir en compte 
també els fets i els problemes del món i de la història de l’època de redacció dels 
textos neotestamentaris. A més a més, de les característiques del llenguatge i del 
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gènere literari de cada pàgina. Una traducció precipitada a la problemàtica actu-
al podria suposar una deformació del missatge, que el creient està llegint com a 
paraula de Déu. 

Es tracta, sens dubte, d’un llibre que ajudarà aquells que vulguin meditar 
sobre el comportament social. Però, tenint en compte sempre que els textos 
reben, en primer lloc, una reducció d’aspectes fonamentals i, en segon lloc, que 
hi ha una limitació de l’aportació del Nou Testament en la vida de la societat 
actual. ¿Quina és l’aportació de la fe en Déu, en el seu amor misericordiós mani-
festat en Jesús, que va morir condemnat a la creu i que el creient confessa viu? 
¿Quina és l’aportació de la fe transcendent en Déu i en la vida eterna en la socie-
tat actual? ¿Cal limitar-se a la relació entre les persones i als valors personals i 
comunitaris? De totes maneres, el lector, segons la intenció de l’autor, «sale 
potenciado en su conocimiento de aprecio del texto del NT y en su conexión 
social, de la que depende mucho del sentido y de la felicidad de su propia vida» 
(p. 262). Moltes felicitats a l’autor, pel seu esforç i pel seu entusiasme per fer 
atractiva la lectura del Nou Testament a persones que poden estar ben allunya-
des de l’òptica de la fe i, al mateix temps, d’apropar a la sensibilitat social aquells 
que el llegeixen amb fe.

Rodolf Puigdollers i Noblom

MIQUEL DELS SANTS GROS I PUJOL, Estudis de Litúrgia i Patrística (segles II-IX) 
(Studia Historica Tarraconensia 5), Barcelona: Ateneu Universitari Sant 
Pacià – Facultat Antoni Gaudí d’Història, Arqueologia i Arts Cristianes – 
Facultat de Teologia de Catalunya 2018, 520 pp.

En acabar la presentació del llibre que ens disposem a ressenyar el Dr. Armand 
Puig i Tàrrech, Rector de l’Ateneu Universitari Sant Pacià, diu literalment: «Aquest 
llibre miscel·lani, ben curat per la Dra. Cristina Godoy, deixebla del Dr. Gros, és un 
homenatge a la seva persona i a la seva obra, una penyora d’agraïment, una mos-
tra d’afecte per part de moltes persones, deixebles o no, que saluden el mestratge 
del Dr. Gros i li fan ofrena de la seva pròpia obra, amb la certesa que la seva gosa-
dia serà acceptada per l’autor i excusada.» Abans, tot fent una breu ressenya de la 
seva biografia, ha citat de passada que el Dr. Gros havia estat «vicerector del Semi-
nari particularment dels seminaristes teòlegs que estudiaven a Barcelona, tant de 
Vic com de, eventualment, Tarragona.» I encara havia dit: «L’obra d’investigació 
del Dr. Gros és d’una qualitat exquisida, com bé saben els qui es dediquen a temà-
tiques que han estat objecte de la seva recerca. Els coneixements del Dr. Gros són 
enciclopèdics. Ho han pogut verificar els pocs afortunats que l’han pogut acompa-
nyar en algun dels seus viatges historicoarqueològics» (p. 11-12).

Deixeu-me dir, d’entrada, que sóc un dels afortunats d’aquests aspectes citats 
en la biografia del Dr. Gros. Fins i tot ara estic treballant pastoralment en el solc 




