
114 I.Í4' | | * • ' R E V I S T A DE GiRONA J»" Ni'M. 2iX M A I ( ; - [ I I N ' Y IÜD.I • * •r- FuLLs DE LA REVISTA 

D e BIBU^IOTTEC^ 

Faig servir dos ex~Iibris. El primer, de factura 
molt senzÜla, me'l vaig dibuixar j o mateix fa 
niolts anys. Representa la figura d'un peix i a 
sota hi ha escric amb llecres gregues la paraula 
I X Q U C , 'peix*. Pertany a la tradició cristiana 
mes primitiva. La paraula IXQUC és un sino-
nim fomiat a partir deis mots segiients, que per 
damunt de tot son una confessió de fe: 

ÍHIOYS: Jesús 

XPIZTOE 

0EOY 
YlOI 

lííTHP 

Crist 

(de) Déu 
Fill 

Salvador 
Son una cxpressió niolt bella d'aquella coiivic-
ció que expressa el Uibre bíblic deis Fds deis 
Apóstols 4, 12 i que ha donat sentit a la nieva 
vida: «La salvació no es croba en ningú inés, 
perqué, sota el cel, Déu no ha donat ais honies 
cap altre nom que pugui sahar-no^». f»^* El 

segon deis ex-libris va ser un obscqui d 'un 
alumne nieu artista, Marc Boix, Iliccnciat en 
cieneies religioses i alunme d'hebrcu a la Uni-
versitat de Girona. El fons son pagines de la 

Bíbha hebrea i el primer pía un codex i 
rotlles de la Bíbüa. El globus 

aerostátic és -evident-
ment— un altre 

rotlle de la 
Páranla 

de Déu. L'observador que s'ho mira deu ser el 
profcssor d'hebreu en aquest cas, pero en realitat 
podria ser qualsevol pemona que hagi fet Texpe-
riencia d'endinsar-se dins d'aquesta biblioteca 
fascinantj plena de paraules poderoses. *•*»• La 
Biblia és una biblioteca que explica histories que 
narren coni és el món i coni soni les persones. 
Hi ha una convicció básica que ressona al Uarií 
de tota la Biblia: «Volia que reconegucssis que 
l'home no t'iii només de ¡m; i'in de tota la parau
la que surt de la boca del Senyor* (DcutvroiuMni 
8, 3; citat a Mnícn 4, 4 i a Lhif 4, 4). '•¡«•Tinc el 
convenciment que la Biblia ofercix al nostrc 
món l;i clau de volta que permct interpretar el 
sentit darrer de la creació i la historia. Aqüestes 
paraules poderoses son mes penetrants que una 
espasa de dos talls i son portadores de sentit per 
a la vida de les dones i els bornes del nostre 
temps i de tots els temps: oTal com la pluja i la 
neu caucn del cel i no hi tornen, sino que ama
ren la térra i la fecunden, i la fan genníjiar fins 
que dona llavor ais sembradors i pa per a ali-
ment, així sera la panuda que surt deis meus 
llavis: no tornara a mi infecunda. Rea-
litzara el que jo volia, complira 
la niissió que jo li 
havia confiat» 
{Isaics 55, 
10-11). 
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