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NOTICIA PRELIMINAR

El llibre de Job obre la série deis llibres sants, anomenats didáctics,

sapiencials o profétics per raó de llur forma i contingut.

Job és un llibre poétic, encara que comenca i fineix en prosa : basta

sostreure tres capítols ais quaranta-dos de qué consta el llibre per convén-

cer-se d'aquesta afirmació. És, per aixó, que aquest llibre no és própia-

ment una historia. Solament té un fonament historie en la persona i en

els fets del seu protagonista; i per históriques són tingudes les parts

en prosa, co és el próleg i Pepíleg.

Aquella proverbial i heroica paciéncia de Job forni la matéria al poeta

sagrat, per a la composició d'aquest magnífic poema. Magnífic, per la

importancia del seu tema, per la sublimitat deis seus sentiments i afectes,

per la forca de la seva expressió, sempre vibrant i vivissima. De cap a

cap del poema hi aleteja el virtuosisme d'un geni poétic que no defalleix

mai i que sap mantenir un interés constant per una acció, que és tanma-

teix ben simple, i per uns pocs personatges que es mouen dintre un dra-

matisme ben ingenu.

El tema del cant és el problema del mal, considerat no pas en les seves

causes ontológiques i d'una manera abstracta i teorética, sinó dramática-

ment en un cas ben viu i tangible, a saber, en el cas de l'innocent Job,

provat per desgrácies, malaltia i sofriments gravíssims. ¿Per qué pateix

l'home en aquesta vida? ¿per qué precisament el just i Pimmaculat, dedi-

cáis a l'exercici de la virtut, sofreixen, sovint, penes tan greus, mentre el

malvat i el vicios prosperen amb una opuléncia insultant? ¿ On és la raó

moral d'aquesta desigualtat? ¿ Com cal comportar-se en els mals d'aques-

ta vida tan accidentada? A totes aqüestes qüestions vol respondre aquest

llibre.

Ell planteja el problema del mal i tots els seus derivats, si bé amb una

cruesa esborronadora, pero tanmateix amb una sinceritat profundament
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humana; ell el resol amb un seny afinadíssim, iHuminat amb els resplen-

dors de la Inspirado divina.

Heus ací l'argument del poema

:

I. Prbleg : Prosperitat i vida exemplaríssima de Job. Déu permet que

Job sigui colpit i provat de diverses desgrácies. Ajagut en el seu Hit

de cendres vénen a consolar-lo tres amics seus: Elifac, Baldad i Zofar

(i-ii, i 3 ).

II. El Poema (III-XLII, 6): Consta d'un exordi, en el qual Job es

queixa amargament de la seva dissort (III); i de tres seccions diverses:

a) Discussió amb els amics (IV-XXXI); b) Discursos d'Eliú (XXXII-

XXXVII; c) Teofania (XXXVIII-XLII, 6).

III. Epíleg : Déu ordena una expiació ais tres amics de Job per llur in-

discret i erroni parlar (XLII, 7-9), mentre restitueix Job al seu estat primi-

tiu afegint-hi majors béns i felicitat (XLII, 10-16).

Carácter literari del Llibre de Job

Cal fixar-se en el doble aspecte d'aquest llibre, a saber, el narratiu i el

poétic, gairebé dramátic. Posat aquest divers genere literari del Llibre,

se'n segueix que hom no ha d'exigir en igual grau i manera la veritat ob-

jectiva de les coses. Com que Próleg i Epíleg pertanyen al génere nar-

ratiu, cal atribuir-los valor historie. Realment no hi ha per qué dubtar

de l'existéncia de Job pacient, que 1'Autor podia conéixer perfecta-

ment per mitjá de fonts históriques. Ez. XIV, 14-20; Eccl. LXIX, 9;

Tob. II, 12 (15 Vg.), i Jac. V, 11 confirmen les afirmacions del nostre

Llibre.

Ni tampoc s'han de prendre al peu de la lletra totes les descripcions

d'aquest Llibre, en qualsevol de les seves parts, com sigui que l'Autor es

val de certs recursos literaris, v. gr., en la introducció del Llibre, que ser-

veixen per a preparar el poema, així també com es valdrá d'altres per al

seu complement i arrodoniment. Així, per exemple, tota aquella escena

de Satán que compareix davant Déu i contendeix sobre la virtut de Job, no

és més que una manera dramática, com diuen els exegetes, de mostrar

aquesta veritat : que Déu permetia que caiguessin damunt Job totes aque-

lles desgrácies pels seus fins sapientíssims o óptims, pero inescrutables.

El diáleg en vers de qué consta la major part del llibre, es considera una

ficció poética, establerta sois amb l'intent de debatre i confirmar una doc-

trina.

Dues coses cal teñir en compte per judicar la doctrina que ensenya
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PAutor sagrat : a) quin paper juga en el diáleg cadascun deis interlocu-

tors; per tal com els dialogants proposen raons en pro i en contra de la

tesi, no totes aquelles coses que l'Autor posa en llur boca, s'han de dir

aprovades o desaprovades per ell; b) les esmenes que introdueixen en les

afirmacions llurs, principalment Déu i Eliú, que figuren en lloc superior

ais altres.

Hom reprova el llenguatge deis tres amics, així mateix com algunes ex-

pressions de Job. Els cnsenyaments d'aquest Sant Llibre respecte ais mals

d'aquesta vida es poden reduir ais següents punts : i) No sempre els mal-

váis són immediatament castigats en aquesta vida, contráriament al que

sostenien els amics de Job, ni un cástig proporcionat segueix la culpa; i

els justos, permetent-ho Déu, sofreixen manta calamitat i miséria; 2) d'a-

questa divina permissió, podem donar-ne algunes raons, és a dir, que el

just s'exerciti i s'eduqui en el servei de Déu, que aixi sigui més allunyat

del mal, etc.; 3) i que, tanmateix, no trobant la nostra feble raó una ex-

plicació suficient, cal que es refugi'i en la saviesa i bondat deis designis

divins, que volen ésser venerats i no escorcoilats, com sigui que sobre-

passen les forces de l'enteniment humá.

i Qui escriví aquest poema meravellós? No ho sabem, ni el text ens ho

diu, ni una tradició ferma ens certifica.

Respecte al temps en qué fou compost aquest Llibre, hom troba una

gran osciHació entre els comentaristes. Fet i fet, cal recorrer a l'examen

intern del Llibre
;
aquest está compost amb una tal riquesa i elegáncia de

llenguatge, que pot figurar al costat deis millors models de la literatura

hebraica. És per aixó que no hi ha per qué discutir-li una data preexilica

en la seva composició. 1

1 És un dolor per a nosaltres que a

l'hora de sortir aquest llibre sigui ja

traspassat un deis seus coautors, el doc-

tor Gumersind Alabart, a. c. s. A ell

pertany la iniciativa de traduir aquests

llibres i d'ajuntar-los en un volum.
D'altra banda, en la mesura que li per-

meté la seva salut malmesa, el Dr. Ala-

bart hi havia treballat llargues tongades,

amb alternatives de grans iHusions i de

greus descoratjaments, per la impoten-
cia a qué periódicament el reduien les

seves dolences. No aconseguí, a des-

gratde tants d'esforcos, sinó deixar em-
bastada la seva obra; que els altres dos

coautors, ajudats del P. Marc de Cas-
tellví, han hagut de replasmar totalment

per adaptar-la a l'estil i normes de la

Fündació. Més feixuc que el d'anostrat

de bell nou, l'esforc tanmateix els ha
semblat levíssim, enduts per la idea de

satisfer un deis més vius desigs del doc-
tor Alabart, i retre aquest homenatge
póstum a un company, ais seus darrers

anys i per sofriments inenarrables, tan

semblant al pacient Job. Quant al lli-

bre de l'Eclesiasta, ha prestat merave-
lloses solucions d'estil la versió del doc-

tor Clascar que sortosament hem pogut
teñir a la vista. (N. de la D.)





PRÓLEG
(i ii)

La PR0SPER1TAT DE JOB

(C. I.)
1 Ri hagué en térra d'Hus un baró de nom Job; i aquest

baró era perfecte i dreturer, temeros de Déu, i apartat del mal.

2
I li nasqueren set filis i tres filies,

3
i la seva hisenda comptava set

mil caps d'ovellar i tres mil camells i cinc-centes parelles de bous i

cinc-centes someres i servei molt nombrós ; i aquest baró era més

gran que tots els filis de l'Orient.

i. — En dues es poden resumir les

tradicions per a situar l'indret d'Hus
;

una que colioca aquest país a la regió

d'Hauran, al sud de Damasc, entre la

Traconítida i l'Auranítida, i l'altraala

d'Idumea o, més ben dit, entre la Idu-

mea i PArábia (V. Bibelatlas von Her-

mann Guthe, Leipzig 191 1, H. Wag-
ner & E. Debes. — Revue Biblique,

I9ii,p. 102-107, Le Pays de Job, P.

Dhorme O. P.). Com a nom de país, és

trobat en Jeremias, XXV, 20 i en les

Lament. IV, 21, i per les indicacions

d'aquestes darreres, hom sembla incli-

nar-se pels contorns d'Idumea. Així

mateix localitza l'Apéndix deis LXX
(Migne, Dictionnaire des Apocryphes,

T. II, p. 402-419 Job. Testament duver-
tueux, glorieux et bienheúreux Job).

Perfecte i dreturer. Aquests mots ex-

•pressen ben bé el concepte moral posi-

tiu de Job i fan joc amb les altres dues
correlatives, una de religiosa i altra de
moral negativa, que segueixen de temeros

de Déu {Elohirn) i apartat del mal. En Job

mateix, els
.
dos primers conceptes, ja

separats, ja units, es troben repetits

manta vegada (VIII, 20 ;
IX, 20-22

;

XII, 4 ;
XXXVI, 4 ;

XXXVII, 16) i els

segons en II, 3 i V, 8 que resten ex-

plicáis en XXVIII, 28 en dir: «Vet ací

que temor d'Adonai, aixó és la saviesa;

i, allunyar-se del mal la inteligencia.»

Compari's aquesta darrera amb Prov.:

«No serás savi ais teus propis ulls,

temerás Jahvé i allunya'tdel mal (III, 7).

El savi tem i s'aparta del mal, pero el

neci s'enfurisma i confia (XIV, 16).

Amb misericordia i fidelitat es redimirá

la iniquitat, i amb temor de Jahvé s'a-

parta del mal» (XVI, 6).

3 .
— Verament per a un fill de l'Orient

era una gran riquesa. Vegi's el joc deis

nombres sumant 10, co és, 7 -\~ 3 del

v. 2 i 7.000 -|- 3.000 i 500 + 5
00 del

v. 3.

Filis deVOrient. — Terme general per
a indicar els Orientáis (Gn. XXIX, 1;

Is. XI, 14; Jer. XLIX, 28, etc.).
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4
I anaven els seus filis i feien convit a casa, cadascun en el seu

dia; i enviaven a convidar les tres germanes llurs a menjar i a beure

amb ells.

5
I en haver passat els dies del convit, enviava Job per a santificar-

los ; i es llevava de bon matí i oferia holocaustos segons el nombre

de tots ells ; car deia Job : Qui sap si han pecat els meus filis i han

blasfemat Déu en llur cor. Així obrava Job tots els dies.

LES PROVES DE JOB

Déu permet la temptació

6
I arriba un dia que, vinguts els filis de Déu a presentar-se davant

de Jahvé, vingué també Satán amb ells,
7

i digué Jahvé a Satán

:

¿D'on véns? I respongué Satán a Jahvé: De rondar la térra i de

passejar-m'hi.

5.— Oferia holocaustos. Tingui's pre-

sent que Job no pertany al poblé d'Israel,

i per aixó, com a pare, és el sacerdot que
convida els seus filis a un sacrifici que
aquell ofereix en llur nom. Job és per-

fecte i temeros d'Elohim i recela que en

el menjar i beguda quotidiana a casa de

cadascun deis germans, hagin els filis

comes algún mancament oblidant algu-

na de les prescripcions de Déu.
En lloc de han blasfemat o maleít

el text porta han beneit (barak) ; és un
eufemisme per oposició, a fi d'evitar

que el nom sagrat de Déu pugui estar

en contacte amb un mot injuriós ; resta

aixó comprovat peí mot que segueix

(bilbabani) en llurs cors.

6. — Els filis de Déu o d'Elohim
en la Vulgata i la Peixitto són iden-

tificáis amb els ángels o els missat-

gers pels LXX. En Job (aquest v. i

XXXVIII, 7) verament vol significar

els ángels. Recordi's com els filis d'E-

lohim s'oposen ais filis de l'home (Gn.
XI, 5) i a les filies de l'home (Gn. VI,

1) ; de la unió d'aquells amb aqüestes

surten els gegants . Compari's Tes-

cena descrita per Job amb la de l'espe-

rit que ha de perdre Acab (I. Reis,

XXII, 19-21) que també está entremig
deis filis de Déu servint Jahvé.

El nom de satán és k(xt' k^oyjqv l'Ad-

versari, l'Acusador, que ha esdevingut

nom propi, fins a representar l'instiga-

dor al mal. Sota aquest aspecte, el nos-

tre llibre li assigna un paper forga des-

tacat. St. Tomás d'A. ens dona llumi-

nosament la interpretació de l'escena :

«Praemittitur, quomodo Deus de rebus

humanis curam habeat et eas dispenset.

Hocsymbolice et sub aenigmate propo-

nitur, secundum consuetudinem Sacrae

Scripturae, quae res spirituales sub fi-

guris rerum corporalium describit.»

7. — La pregunta en boca de Jahvé :

d'on véns ? semblaría un desconeixe-

ment per part de Déu. No és així

;

és semblant a la pregunta que hom fa

a algú que porta quelcom ben visible

a la má i li diu : Qué portes ?, no
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8
1 digué Jahvé a Satán : ¿ Per ventura no has posat esment en el

meu servent Job, que no té igual en la térra, baró perfecte i dretu-

rer, temeros de Déu i apartat del mal ?

9
I respongué Satán a Jahvé, dient : ¿Per ventura Job tem Déu

dejfranc? 10 ¿Per ventura no has posat muralla protectora entorn

d'ell i de sa casa i de tot el que té arreu? Has bene'ít les obres de

ses mans i el seu ramat augmenta damunt la térra.
11 Pero estén

la teva má i toca el que és seu, a veure si a la teva fac et beneirá

!

12
1 digué Jahvé a Satán: Vet ací, tot co d'ell és en la teva má;

solament damunt seu no posarás la má.

I partí Satán de la fac de Jahvé.

Primeres desgracies

13
1 s'esdevingué que un día els seus filis i les seves filies menjaven

i bevien vi a casa de llur germá, el primogénit. 14
1 vingué a Job un

missatger i digué : Els bous llauraven i les someres pasturaven prop

d'ells,
15

i vet ací que els sabeus els escometeren i els prengueren i

feriren els servents a fil de glavi; jo sol he romás per anunciar-t'ho.

perqué li ho manifesti, sinó perqué en

fací una confessió que ja se sap, o per

a obtenir una senzilla resposta per tal

d'entrar en conversa, o per a un reny,

com diu St. Tomás.
9. — Job tem Déu de franc. Do-

nada la idea tan semítica que en

aquesta vida hi ha una adequació en-

tre la perfecció moral i el benestar

material, és verament irónica la pre-

gunta de Satán. Per aquest, tot el

problema moral esdevé simplement un
problema aritmétic : a major virtut,

major benestar ; a menor virtut, menor
benestar ; a maldat, desgracia ; la mo-
ral de l'interés ; les grácies i benifets de

Déu són un preu necessari de la virtut

(V, 16). Les proves a qué, per per-

missió de Déu, Satán subjecta Job, de-

mostraran tot el contrari, co és, que
aquest, baró perfecte i dreturer, ho és

ben gratuitamente sense pensar en cap

mercé ni recompensa.

Bo será de recordar els mots de l'A-

póstol St. Pau, I. Cor. X, 13 : «Fidelis

autem Deus est, qui non patietur uos
tentari supra id, quod potestis, sed fa-

ciet etiam cum tentatione prouentum ut

possitis sustinere.»

11. — Els mots : a veure si. . . són
elíptics ; amb ells hom habitualment

supleix la fórmula: «Haec faciat tibi

(uel mihi...) Deus, et haec addat, si...»

I Sam. III, 17 ; II Sam. III, 35 ; com si

digués : «Deus omne malorum genus
in me cumulet, si...»

Alguns intérprets, entre altres Dhor-
me, adopten el mateix criteri que en el

v. 5 de posar en lloc de beneirá el mot
maleirá; creiem que no n'hi ha cap ne-

cessitat — el text surt ciar i corréete —
ni una completa justificado.

15. — Els sabeus (Xebá). L'abstrac-

te ciutat de Xebá, pels Xebeus. No es

tracta en aquest verset del regne de l'A-

rábia del sud, sinó del territori veí de
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16 Parlava encara aquest, i un altre arriba i digué : Foc de Déu ha

caigut deis cels i ha cremat el bestiar i els servents i els ha consu-

mits; jo sol he romas per anunciar-t'ho.

17 Parlava encara aquest, i un altre arriba i digué : Els casdeus apa-

rellaren tres escamots i es llancaren damunt els camells i els hartaren,

i occiren els servents a fil de glavi; jo sol he romas per anunciar-t'ho.

18 Parlava encara aquest, i un altre arriba i digué: Els teus filis i

les teves filies s'estaven a menjar i beure a casa de llur germá, el pri-

mogénit; 19
i vet ací que un vent íbrt vingué de la regió del desert

i baté els quatre costats de la casa i aquesta s'esfondrá damunt deis

joves i moriren; jo sol he romas per anunciar-t'ho.

20 Llavors Job s'aká, esquincá el mantell i tongué el seu cap, i

caient en térra, adora dient

:

21 Nu vaig sortir del ventre de la mare

i nu hi tornaré

;

Jahvé ha donat i Jahvé ha pres;

beneít sia el nom de Jahvé

!

22 En tot aixó, Job no peca ni atribuí cap tort a Déu.

21, Ecl. v, 14; I Tim. vi, 7

l'oasi de Tema a la frontera meridio-

nal de la térra d'Hus. Així, aquests ban-

dolers árabs muntaven des del sud. (R.

B. 1910, p. 530. Les pays Bibliques et

VAssyrie, P. Dhorme. O'. P.)

En aquest jo sol de la fórmula : jo sol

he romas per a anunciar-t'ho, que in-

sistentment es repeteix en els ver-

séis següents (16, 17 i 19), alguns an-

tics han volgut veure el mateix diable

revestit de la forma i hábit d'un criat

(cf. Chrys. De patientia Job, hom. 2.3).
Aquesta hipótesi no té cap fonament en
el text sagrat.

16. — Foc de Déu. Equival al llamp.

17. — Els casdeus (Casdim.). Tribus
nómades sense ciutats; acampaven a

l'entorn del Golf Pérsic i a la frontera

de les contrades árabs
;
pertanyien al

grup étnic deis Arameus (R. B., 1910,

p. 384, Les Pays Bibliques et l'Assyrie).

Aquests bandolers árabs provenien de

l'est i del nord.

20. — Esquincá el mantell. Sobre
aquest costum d'esquin^ar els vestits

en senyal de dol, vegi's l'obra del P.

Lagrange, Etudes sur les religions sémiti-

ques (1905, p. 320). Compari's la ma-
teixa acció en el II, 12 deis amics de

Job, la de Jacob (Gn. XXXVII, 34), la

de Josué (VII, 6), d'Esdras (IX, 3,

5), etc. Vegi's també en Dhorme la

citació que fa de les Sabines (Tit. Liv.

I, 13), César (Suet. Div. Jul. 33).

L'altra senyal de dolor era el de ton-

dre's el cap (V. Lagrange, op. cit. p.

322). Vegi's Ir. VII, 29. Mich. I, 16.

Entre els antics, aquest costum era ben
general (Wiada, XXIII, 4$).

2 1. — Nu vaig sortir. Gran exemple
de conformitat i acceptació resignada

de la voluntat divina. Compari's amb
Ecl. 5, 14: « Tal com ha sortit del ven-

tre de la seva mare, tornará a anar-se'n,

nu com ha vingut», i I Tim. VI, 7:

« Nihil enim intulimus in hunc mun-



JOB -II, 1-7 1

1

La prova decisiva

(C. II.)
l
l s'esdevingué un dia, que vingueren els filis de Déu a

presentar-se davant de Jahvé, i vingué també Satán enmig d'ells a pre-

sentar-se davant de Jahvé.
2
1 digué Jahvé a Satán : ¿D'on véns? I

respongué Satán a Jahvé, i digué : De rondar la térra i de passejar-m'hi.

3
I digué Jahvé a Satán: ¿Per ventura has posat esment en el meu

servent Job? Car ningú com ell en la térra, baró perfecte i dreturer,

temeros de Déu i apartat del mal ; i encara ell es manté ferm en la

seva integritat, per bé que tu m'has incitat contra ell per arruinar-

lo sense motiu.

4
I respongué Satán a Jahvé, i digué: Pell per pell i tot el que té

l'home donará per la seva vida. 5 Pero estén, et prego, la teva má i

toca el seu os i la seva carn, a veure si en la teva fac et beneirá.

6
I digué Jahvé a Satán: Vet-lo ací en la teva má; serva solament

la seva vida.

7
1 sortí Satán de davant la fac. de Jahvé, i ferí Job amb una úlcera

maligna de la planta del seu peu fins al cim del cap.

dum : haud dubium quod nec auferre

quid possumus ».

La benedicció final es troba textual-

ment en el Ps. CXIÍI, 2, i amb ella con-
tradiu Job i enfonsa la suposició i desig

de Satán que cal remarcar en el v. 5

.

1 i 2. — Versets que reprodueixen el

I, 6 i el 7.

3. — / digué ]ahve a Satán. Jahvé
torna a fer l'elogi de la virtut i resig-

nació de Job. És el triomf de Jahvé
damunt Satán ; fora de la darrera part,

és la reproducció del I, 2.

4. — Pell per pell. Molt ha fet pensar
el proverbi: «pell per pell...» i moltes
han estatles interpretacions que se n'han

donat. Creiem que la que més s'hi

atansa és l'adagi catalá : « Per la vida

es perd la vida». Cal remarcar que
el mate i x Satán dirá de seguida : « Tot
el que té, l'home donará per la seva

vida », i encara més avall en el v.
5

de mana a Déu que li deixi tocar els

ossos i la carn de Job, <;o és, alió més
íntim de l'home en oposició a les al-

tres malvestats que són externes.

5 . — Vegi's nostre comentan ais ver-

sets I, 5 i 1 1

.

7 — l ferí Job amb una úlcera. Ja
tenim l'acció de Satán damunt el eos

de Job. Quasi tots els comentaristes

s'han inclinat a veure en els mots d'a-

quest verset: xechln ra', i en els del

VII, 5, IX, 20 i XXX, 27 com si es

tractés de la lepra per tal com consi-

deraven l'elefantíasi com malaltia pro-

pia de l'Egipte. A més del fet de teñir

la lepra altres noms en hebreu i que la

Biblia no la considera especialment pro-

vinent de l'Egipte, ambles poques dades

que ens dona el text de Job no n'hi ha
prou per a fer una exposició clínica de

la malal ia de Job ; creiem el millor

deixar el text en la forma vaga déúlcera

maligna, sense voler endinsar-nos en
diagnóstics que defugen tota certesa.

2 - ANTIC TESTAMENT VI



12 JOB -II, 8-1

1

8
I Job prengué un test per a rascar-se, i s'assegué enmig de la

cendra.

9
I digué la seva muller: ¿Encara tu perseveres en la teva bona fe?

Beneeix Déu i mor!
10

1 digué a ella: Tal com parlaría una de les folies, has parlat.

Ajxí com acceptem el bé de part de Déu, ¿per qué no acceptarem el

mal? En tot aixó, no peca Job amb els seus llavis.

La visita dels amics

11
1 s'assabentaren tres amics de Job de tota la malauranca que ha-

via arribat damunt d'ell i vingueren cadascun del seu país : Elifaz el

Temaní, i Baldad el Suhí, i Zofar el Namatí. Car havien convingut

d'anar junts per condoldre-se 'n i per consolar-lo.

8. — S'assegué enmig de la cendra.

St. Joan Crisóstom remarca que els

pelegrins venien de tot arreu per visitar

el femer de Job.

9. — ¿Encara tu perseveres... Segueix

la moral utilitária de qué hem fet es-

ment en el I, 9 ací posada en boca de

la muller de Job que el Targum ano-

mena Dina, la qual no se'ns revela pas

com un model de resignació i consol

del marit. Els Sants Pares han co-

mentat les seves paraules en el sentit

que ella és l'intermediari entre Job i

Satán, així com ho fou la mare Eva
entre la serp i Adam. St. Tomás d'A.

dona aquesta explicado al fet d'ha-

ver estat exempta de tota malvestat:

« Vt per eam uiri iusti mentem pulsa-

ret, qui perfeminae primum hominem
deiecerat. »

10. — Així com acceptem el bé. Sem-
blant a l'expressada en I, 21, altra

vegada apareix la gran conformitat de

Job, després d'haver blasmat severa-

ment la cruel mofa de les paraules de

la seva muller.

11. — / s'assabentaren tres amics de

Job. Els tres amics , no pas massa
bons amics en llurs retrets envers Job,
són introduíts sobtosament en aquest
verset i fan créixer el dramatisme del

Próleg. El text ens diu llur patria i llur

nom. L'un de Teman, país d'Edom ;

peí Génesi sabem (XXXVI, 11, 15)
que Teman era un dels ducs sortits

d'Elifaz. Els edomites, i particularment

els temanins, eren reconeguts com ba-

rons que exceMien en saviesa. Aquesta
vila (Theman) era vers el migdia ; sem-
bla correspondre a la regió anome-
nada El-Hesma, que és la que més s'avé

amb Y Onomasticon d'Eusebi de Cesa-
rea. L'altre era de Suah (Xuach), indret

que es trobava a l'Eufrates i que, pels

noms dels filis de Suah, Dedan i Xeva,
ens transporta a la regió idumea i árab

(Gn. XXV, 2-3). El tercer era de Naha-
matí que Dhorme, seguint les indica-

cions d'Huber i de Jaussen i Savignac,

sitúa al Jebel-el-Na'amaeh, o Jebel-el-

Na'am, a una seixantena de Km. de

Thebuc. Els LXX fan del Tahama-
ni i del Nahamatí un rei PocaiAsúe;, del

Suhi un tira Túpotwoc;, mot que no té

la significació pejorativa actual ; del

Nahamatí, n'han fet també un rei dels

Mineens, 6 Meivcxuov ftaaiAsúc;. El nom
d'Elifaz és edomita (Gn. XXXVI, 4).

Bildad no és babilónic segons la hipó-

tesi d'Halevy i de Nóldeke, sinó árab

o edomita ; sembla procedir de balad,

segons Dhorme d'un tema qittal. Zofar

és un nom de tema qotal.
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12
1 aixecaren els ulls des de lluny i no el reconegueren ; i aixeca-

ren llur veu i ploraren; i esquincá cadascun el seu mantell, i escam-

paren pols damunt de llurs testes vers els cels.
13

1 s'assegueren amb

ell damunt de la térra per set dies i set nits ; i ningú no li deia res,

car veien que era molt gran la seva dolor.

12. — Vegi's el nostre comentan a

I, 20. La sola diferencia és que, ultra

esquingar el mantell de qué van coberts

així com Job, empolsen llur testa de

cendra o pols en senyal de gran dolor,

quan aquest s'havia tallat els cabells.

És una forma de dol molt corrent en

l'antiguitat, no sois en el poblé bíblic

(los. VII, 6; I Sm. IV, 12; II Sm.
XIII, 19; Ez. XXVII, 30, etc.), sino

també en el grec (JRiada, XVIII, 23)

i en el llatí (Cátul, LXIV, 234).
13. — Set dies i set nits. Els quatre

próxims interlocutors resten muts da-

munt de la méchele, com se'n diu a la

Palestina del lloc o femer on esllancen

les escombrarles a l'entrada de cada
poblé. Llur silenci absolut revela llur

pregón dolor davant de la desfiguració

física de l'amic Job. El terme de set

dies és el temps consagrat al dol (Gn.
L, 10; I Sm. XXXI, 13, etc.).



I PART
(III -XXXI)

PLANYS DE JOB

(ni)

(C. III.) *I després d'aixó, obrí Job la seva boca i maleí el seu dia.

2 Parla Job i digué :

3 Desaparegui el jorn en qué vaig néixer

!

i la nit en qué fou dit: Es concebut un borne!

4 El dia aquell sigui tenebres,

no en tingui cura Déu des de dalt

i damunt d'ell no resplendeixi llum

!

5 Que se'l vindiquin les tenebres i l'ombra de mort
a

3, Ir. xx, 14.

3 .
— Anima la nit de manera que fins

la ía parlar. Tret poétic de meravello-

sa personificado, i que de primer antu-

vi estranya, pero després hom s'hi acos-

tuma en veure aquesta nit mateixa que
no entra en els dies de l'any i deis me-
sos (6), que pot ésser estéril sense

joia (7), esperar i no veure les parpelles

de l'aurora (9), cloure les portes de

l'úter (10). Tot són trets de fina con-
cepció elegiaca per a revelar l'estat

d'esperit de Job i justificar el seu co-

mencament de maleir el seu jorn.

5 •
— Que se'l vindiquin les tenebres

(igalubu). Aquest mot que hem tra-

du'it per vindiquin és objecte de dis-

cussions entre els hermeneutes. Potser

els arguments d'Ehrlich i Rashi (que
volen el significat de polluir) citats per

Dhorme, fan vaciHar la nostra traduc-

ció, pero en descárrec nostre direm que
en general no sabem sostraure'ns a la

interpretació directa, llevat deis casos

en qué aquesta dona un sentit incom-
prensible, o contrari a la tradició, o bé

no Higa amb el context. — Negrors del

dia. AHusió probable a aquelles tem-
pestes de sorra, freqüents en el desert,

que projecten una foscor sinistra i esfe-

reidora. Sigui dit de pas que, aquesta
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1

i5

covi damunt d'ell un núvol,

1'aterroritzin les negrors del dia.

6 D'aquella nit s'apoderi espessa boira;

no siguí comptada entre els dies de l'any,

en el nombre deis mesos no vagi.

7 Vet ací: que aquella nit sigui estéril,

i no trobi cants

!

8 La maleeixin els qui execren el dia,

els qui están a punt d'evocar Leviatan;

9
i s'obscureixin els estéis de la seva albada

!

Esperi llum i no n'hi hagi,

i no vegi les parpelles de l'aurora

!

10 ¿Per qué no em clogué les portes de la matriu,

i no amaga la miséria ais meus ulls?

11 ¿Per qué dins de l'úter no he mort,

o eixint del ventre no traspassí?

imprecado de Job com totes les altres

(v. 3-26), no signifiquen res més que
un desfogament del seu immens dolor,

no pas una rebeHió conscient al seu

propi destí.

7. — Que aquella nit siguí estéril.

Creiem que el mot estéril {galmud) de

la nostra versió és més directe i de-

fensable que el de solitari i lúgubre, car,

ultra els Léxics i la tradició semítica, el

mot s'ajusta molt bé a la idea de Job
de maleir la seva concepció d'aquella

nit que hauria d'haver estat fecunda en
joia.

8. — Els mots: els qui execren el dia

han estat objecte d'un bon nombre d'in-

terpretacions ; creiem amb Dhorme que
el més senzill i natural és interpretar-los

peí comengament d'aquest capítol quan
Job (1) maleeix el seu dia i clama :

(3) Desapar eixi el jom en qué vaig néi-

xer ! etc. Les malediccions, així com
les benediccions, són més que sovinte-

jades entre els orientáis, i particular-

ment entre els árabs. No sentim la

necessitat d'acudir a la interpretado que
aquests qui execren són encisadors,

fetillers que, amb llurs paraules o sorti-

legis, poden convertir els dies en faustos

o nefastos (Knabenbauer, Rosenmüller,
Duhm, etc.), com tampoc els qui plo-

ren els morts en els funerals, o els qui

llancen fletxes contra el sol, o els qui

provoquen els eclipsis, etc.

Aquests altres mots els qui están a

punt d'evocar Leviatan, també han do-

nat lloc a multitud de forcades inter-

pretacions, i creiem que el millor és

acudir a la interpretado més senzilla :

sembla que Leviatan pot molt ben re-

presentar un monstre endormiscat, el

desvetllament del qual portaría conse-

qüéncies de mal averany, que és preci-

sament co que desitgen aquests qui exe-

cren el dia, per ais quals la vida no té res

més que malvestats. No hi ha seriosa

dificultat d'identificar aquest monstre
amb el cocodril, segons la visió fantás-

tica que en fan els caps. XL i XLI.
9.

—

Les parpelles de l'aurora. Així

anomenaven els primers raigs del sol,

en aixecar-se aquest en l'horitzó. Ve-
gi's XLI, 10, on aquests mateixos mots
són aplicats ais raigs deis ulls del co-

codril.



i6 JOB -III, 12-22

12 ¿Per qué em recolliren dos genolls,

i per qué dues mamelles, per alletar-me

?

13 Car jo ara jauría i reposaría;

dormiría, el descans fóra per a mi,

14 amb els reís i consellers de la térra

que per a ells edifiquen els deserts,

15 o bé amb princeps que posseeixen or

i que omplen llurs cases d'argent

;

16 o bé, ¿per qué no he estat soterrat com un avortó,

com els infants que no han vist mai la llum ?

17 Allí els inics acaben llur estrépit,

i allí reposen els esgotats de forca.

18 Alhora els captius aconsegueixen repós,

no senten la veu del cómit.

19 Petit i gran allí es troben,

i l'esclau és alliberat del seu senyor.

20 ¿Per qué s'ha donat llum a un afligit,

i vida ais amargats d'ánima?

21 Que esperen la mort i no els arriba,

i la cerquen més que tresors,

22 que s'alegren fins a exultar

12. — Perqué em recolliren dos genolls.

Per interpretar aquest verset, no creiem

que calgui acudir al costum roma d'aixe-

car el pare l'infant en senyal d'adopció.

El seu significat és prou ciar peí que
diu i peí que segueix, co és, la falda i

l'alletament.

14.—Amb els reís i consellers. El xeol

és el gran anivellador de la humani-
tat; per insignificant que siguí l'home,
dormirá el son darrer amb els reis, els

princeps, amb els qui aixequen grans
monuments. Idea que Higa amb la

gran desolado de Job.

15. — Omplen llurs cases. Aquest
verset sembla fer referencia al costum
egipci d'enterrar amb el eos tresors

més o menys abundants. Ací, dones,

es referiría el mot cases ais sepulcres.

16. — ¿Per qué... com un avortó.

Aquest verset, segons Dhorme, hau-
ria d'anar després del verset r2, car

aquí interromp la descripció de la fi

de l'home i la seva igualtat davant

la mort. És un desig i exclamado que

va molt bé en parlar del naixement
i que serveix per augmentar l'efecte

dramátic de la maledicció del día de

Job.
20. — S'ha donat llum. Es donar vida,

joia, alegría.

21. — I la cerquen més que tresors. Els

desgraciats cerquen la mort amb més
delit que d'altres cerquen tresors ama-
gáis. Noti's ben bé com mai no es

parla de matar-se ; és que la idea del

suicidi pot afirmar-se que no té lloc en
la ideología hebraica.



JOB -III, 23-26

i exulten perqué han trobat el sepulcre

23 per a l'home que ignora el seu camí,

i a l'entorn del qual Déu posa muralla.

24 Car a guisa del meu menjar ve el meu gemec

i sobreíxen com les aigües els meus bruels;

25 perqué mal que jo temia, aquest m'ha pervingut.

26 No he tingut pau, ni he tingut quietud,

ni he reposat, i ha vingut el torbament

!

24. — Car a guisa del metí menjar.

El tránsit en aquest verset está en el fet

que les idees generáis deis versets ante-

riors s'apliquen al cas particular de Job,
cosa freqüentíssima en l'elegia.



PRIMER GRUP DE DISCUSSIONS
(IV -XIV)

PRIMER DISCURS D'ELIFAZ

(IV -V)

¿La dolor és consecuencia del pecat?

(C. IV.) 1
I parla Elifaz el Temaní, i digué :

2
Si gosem a parlar-te, ¿ho prendrás malament?

Pero, retenir-se les paraules, ¿qui podrá?

3 Vet ací que has instruit molts d'altres

i les mans febles has enrobustit;

4
les teves paraules han aixecat el qui vaciHava,

i els genolls que es flectien has afermat.

5 Ara cau damunt teu la desgracia i t'aclofes;

ets colpit i t'has esglaiat

!

6 ¿Per cas en ta pietat no era ta esperanca?

¿ta confianca no era la integritat de vida?

7 Recorda, et prego: ¿quin innocent ha mai deperit,

i. — l parla Elifa\. Hem tradu'ít el set, molt ha estat escrit. Hem traduit

verb Ia'an per parla i no respongué, per- de la manera que ens ha semblat més
qué creiem amb Dhorme que aquesta clara i més ajustada al text.

2.

—

¿ Ho prendrás malament? Res- el comportament de l'home i la seva

pecte de l'interrogatiu d'aquest ver- recompensa ací en la térra. V. I, 9. n.

versió és la que més s'ajusta al con-

text i esdevé la fórmula típica de la

introducció de Job i deis seus amics.

3-5. — Remarqui's la ironía del con-

trast d'aquests versets.

7. — Torna la idea d'equació entre
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i quan els rectes han estat extirpáis?

8 Perqué jo he vist que els qui conreen iniquitat

i els qui sembren malignitat, aixó segaran

!

9A una aleñada de Déu desapareixeran

i peí vent deis seus narius serán consumits.

10 El bramul del lleó i l'udol de la lleona

i les dents deis cadells de lleó són trencades

;

11
el lleó mor per manca de presa

i els cadells de la lleona es dispersen.

Una aparició

l2 Fins a mi una paraula furtivament ha pervingut

i la meva orella n'ha collit el remoreig.

13 En les fantasmes de les visions nocturnes,

en caure la son damunt deis homes,
14 temor em sobrevingué i tremolor

i tots els meus ossos s'estremiren

;

15 un vent davant meu passá,

i s'ericaren els péls de la meva carn.

16 Algú es planta...

i no vaig conéixer el seu rostre

;

un espectre al davant deis meus ulls,

un remoreig i una veu vaig sentir

:

17 ¿Per ventura l'home en l'esguard de Déu será just?

¿per ventura el baró en l'esguard del seu Creador será pur?
18 Vet ací, que deis seus servents no es fia,

i ais seus missatgers atribueix fallenca.

17, Inf. xxv, 4. — 18, Inf. xv, 1 5 ; II Ptr. 11, 4.

12. — Una paraula furtivament ha no per esperit, que, aixó no obstant,

pervingut. Elifaz sembla donar a com- troba* una bona justificado, particu-

prendre que ha tingut com una revela- larment en la Vulgata.
ció que, segons diu St. Tomás d'A., , A1 , ,, .

no sabem si es real o solament fingida
l6

/
~
f*

u es Planta '

q

A^est verse
u
r
'

com a recurs literari.
seguint els raonaments de Dhorme ha

i-,.-Unvent davant meu passá. Hem «tat dividir en quatre hemistiquis. Ge-

preferit, seguint alguns exegetes mo-
neralment es dlvldeix en tres -

derns, traduir el mot ruach per vent i 18.

—

Missatgers. Angels.
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19 Quant més en els habitants en cases d'argila

que en la pols teñen llur fonament,

i se'ls aixafa com un niu

!

20 D'avui a demá són mólts,

sense que ningú se n'adoni es perden per sempre.

21 La corda llur es deslliga,

i moren sense heure'n esment

!

(C. V.) 1 Crida, et prego, si hi ha qui t'escolta,

¿ del Sant, a qui et reclamaries ?

2 Car a Pinsensat assassina la cólera,

i a l'estult fa morir l'enveja!

3
Jo he vist l'estult, arrelar-se,

i tot d'una he maleit la seva mansió

;

4 Siguin lluny de la salvació els seus filis,

i siguin esclafats en la porta, sense aliiberador

!

5 Els famolencs ses messes menjaran!

i fins d'entre argelagues les prendran

i els assedegats xuclaran la seva riquesa.

G Car de la pols no surt la desventura,

ni de la térra la dolor no germina.

7 Es l'home qui ha fet néixer la dolor,

com les guspires enlairen el vol.

21.

—

La corda llur es deslliga. El

primer hemistiqui ha estat considerat

per üns exegetes com una glossa i per
tal exclós del text

;
per altres com una

transposició, i coHocat després del ver-

set 5 . No hem cregut necessari de seguir

cap de les dues opinions. Sembla prou
clara i ben encaixada la significació : o
és la imatge de la corda o fil de la vida,

o la de la corda que sosté la tenda

;

en qualsevol deis dos casos, la seva
ruptura és de greus conseqüéncies. Nos-
altres ens hem inclinat, seguint el rao-

nament d'Elifaz, per la primera inter-

pretado més que per la segona ; resta

avalada peí dramatisme del segon he-
mistiqui.

4. — Esclafats en la porta. Per acom-
prendre el mot porta, convé teñir en
compte que les deliberacions de qual-

sevol carácter (judicial, administratiu,

etc.) es tenien a la porta de la ciutat,

que venia a ésser Yagora o fórum deis

grecs i romans.

7. — Com les guspires. Litt. : bené-

reixef, els filis de la guspira, que alguns

tradueixen per llamps; creiem, pero,

que, amb el que segueix : enlairen el vol,

ja diu prou ciar que es tracta d'ocells

de presa, que devien ésser águiles. El

mateix semblen provar algunes versions

i una certa tradició rabínica. Vg. Tra-

dueix : « Homo nascitur ad laborem et

auis ad uolatum ».
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Retúrn a Déu

8
Jo, ben cert, a Déu tornaría

i confiaría la meva causa a Déu,
9 que fa grans coses i inescrutables,

meravelles que no teñen fi

:

10 que dona la pluja damunt la fac de la térra,

i envía les aigües damunt la fac deis camps

;

11 exalca el humils,

i els afligits enlaira a salvació

;

12 esguerra els designis deis astuts,

tal que llurs mans no puguin acomplir-los

;

13 atrapa els savis en llur astucia,

i el consell deis tortuosos esdevé capgirat

;

14 durant el dia troben tenebres,

i a migdia temptegen com en la nit

;

15
i salva el feble del glavi, de llur boca,

i de la má del poderos, Tindigent.

16
í així hi haurá per a l'afligit esperanca,

i la iniquitat tancará la seva boca.

17 Vet ací, benaurat l'home que Déu corregeix

!

No refusis, dones, la correcció de TOmnipotent.
18 Perqué Ell fa la plaga i Tembena,

fereix i les seves mans guareixen.

19 De sis calamitats et deslliurará,

i en una de setena el mal no t'atenyerá.

13, I Cor. ni, 19.

10. — Juga amb ei paral-lelisme del ció. No negarem que siguin raonables,

doble sentit de térra en general i alió pero creiem que, puntuant com hem
que esta fora de les ciutats, co és, els fet, el text esdevé prou ciar, ja que ve

camps. adir que «salvará l'indigent del glavi

14. — Vegi's la mateixa imatge i pu- de la boca deis tortuosos o dolents».

nició Dt. XXVIII, 29. 17. — Omnipotent = Xaddai.

15. — Del glavi de llur boca. Aquests 19. — Des sis... i en una de setena.

dos mots han donat lloc a moltes con- Aquest modisme de dir un nombre i

trovérsies i a proposar manta corree- afegir-hi després una altra unitat és for-
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20 En la fam, et deslliurará de la mort,

i en la guerra, de les mans del glavi

;

21 del flagell de la llengua serás a cobert,

i no temerás la devastado quan vindrá

;

22 de la devastado i de la fam riurás,

i les bésties de la térra no temerás.

23 Amb les pedrés del camp tindrás alianca,

i pau amb les bésties salvatgines.

24
1 sabrás que hi ha pau en la teva tenda,

i visitarás la teva mansió i no serás decebut.

25
1 veurás que és nombrosa la teva sement

i la teva nissaga com l'herba de la térra.

2G En senectut madura entrarás al sepulcre

com s'aplega la garba quan n'és saó.

27 Vet ací el que hem investigat ; així és

;

escolta lio i sápigues-ho per a tu.

ca corrent en la Biblia : un-dos (Job
XL, 5), dos-tres (Job XXXIII, 29),
tres-quatre (Am. I, 3), quatre-cinc

(Is, XVII, 6), cinc-sis (II Rg. XIII,

19). Fins en llatí se'n troba algún exem-
ple : «bis terque» (Cicero), «ter qua-

terque beati» (Virgili). L'exemple més
igual al del nostre autor és Pr. VI, 16.

23. — Amb les pedrés del camp tin-

drás alianca. Moltes i molt variades

han estat les interpretacions deis mots
bedres del camp. Creiem que la millor

és que teñir una alianza amb les pe-

drés deis camps és assegurar-se de la

fertilitat de la térra que no será envai-

da per aquelles
; interpretació que resta

forga provada amb el que segueix, les

bcsiies salvatgines, tampoc te Venvairan,

que és Paltra plaga que han de témer
els camperols.

24. — Tenda. El teu estatge, casa,

Alguns tradueixen Tabernacle. — Vg.
diu : « Et scies quod pacem habeat ta-

bernaculum tuum, et uisitans speciem

tuam, non peccabis ».

26. — En senectut madura. Vg. tra-

dueix: «Ingredieris in abundantia se-

pulcrum.»

27. — Sápigues-ho per a tu. És curios,

peí que té de pedantesc, aquest final del

discurs d'Elifaz. L'afany, per tal que

Job resti conven^ut, resta ben palés amb
els mots pleonástics del tu del segon

hemistiqui.
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RESPOSTA DE JOB

(VI -VII)

La magnitud de la seva dolor

(C. VI.) *I respongué Job i digué :

2 Tant de bo es pogués pesar la meva aflicció

i la meva desventura en unes mateixes balances

!

3 Car és més feixuga que l'arena de les mars,

per aixó les meves paraules són sanglotants.

4 Perqué les sagetes de l'Omnipotent tinc el avades,

llurs metzines beu el meu esperit,

les terrors de Déu en rengle m'escometen.

5 ¿L'onagre bramará, per cas, davant de Hierba ?

í O el bou bruelará davant del seu farratge ?

6 ¿Pot cosa fada menjar-se sense sal?

<¿ Tal volta hi ha cap gust en el brou de col ?

7 Alió que refusava de tocar la meva ánima,

ha esdevingut la meva menja repugnant.

8 Oh si ma demanda s'acomplia

i Déu alió que espero m'atorgava

!

9 Volgués Déu esclafar-me,

3. — Les meves paraules són sanglo-

tants. La traducció la'uu per son san-

glotants no desconeixem que pot ésser

discutida, especialment si hom es dei-

xa portar per comparacions amb mots
de reí semblant en les llengües afins.

Vg. tradueix: «uerba mea dolore sunt

plena». D'altres tradueixen són plenes

de desdeny. Els LXX diuen <$>aüX<x,

bei verses.

5. — Onagre. Especie d'ases salvat-

ges d'Africa i Asia.

7. — Alio que refusava de tocar. Mol-
tes han estat les interpretacions deis

exegetes entorn d'aquest verset, i par-

ticularment del segon hemistiqui. Al-

guns tradueixen el segon hemistiqui per

els bruts rosegons del meu pa. A la llicó

que fa : Mdré-lachmi, preferim la que

proposa Welte : kede-lachmi; és avala-

da per Vg. que diu : «nunc prae angu-

stia cibi mei». El Gr. varia i posa :

úScrnsp óa^irjv Xéovxoq.

9. — Volgués Déu esclafar-me. Aquest
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estendre la seva má i tallar-me la vida

!

10 Aixó seria encara el meu consol,

i exultaría en la dolor no planyuda,

car no m'he desentés de les paraules del Sant.

11 ¿Quina és la meva forca perqué encara esperi?

¿i la meva fi perqué allargui la meva vida?

12 ¿Tal volta forca de pedrés és la meva forca?

¿Tal volta la meva carn és d'aram?

13 ¿Per ventura no és un no-res el meu ajut

i tot socors no és bandejat de mi?
14A l'afligit, li és deguda la pietat de l'amic,

ni que hagi abandonat la temor de l'Omnipotent.

Desengany de Job

15 Els meus germans han estat enganyosos com un torrent,

com el curs deis torrents que passen

:

16 que, coberts peí gel, són perdedors

i damunt d'ells la neu s'apila.

17 En el temps del desglac, s'eixuguen

amb les calors desapareixen del seu lloc

;

18
les rieres de llur camí es desvien,

verset resurneix hen bé l'afany de Job

:

la mort, per a escapar d'una vegada a

tanta miseria i sofriment.

11. — El modisme allargui la meva
ánima vol dir allargui la vida ; és forca

corrent.

12. — Forca de pedrés. En les idees

de Job, les dues grsns forces estaven

simbolitzades per la pedra i l'aram, pa-

ral-lela aquesta darreraamb la del ferro.

14.

—

A l'afligit. Dhorme i d'altres

exegetes creuen aquest verset una glos-

sa del copista i l'exclouen del text. Po-
dría ésser que sí. Malgrat la dificultat

d'aquesta crux interpretum , ens hem
esforcat a donar una versió que lligui

amb els versets 13 i 15, i creiem ha-
ver-nos-hi acostat.

15. — Enganyosos com un torrent. La
imatge d'aquest verset és d'un efecte

colpidor peí seu verisme, car no hi ha
res més traidor que un torrent quan de

sobte surt de mare sense donar temps
de res.

16 i 17. — Aquests dos versets com-
pleten la imatge d'un torrent que surt

de mare per l'apilament de neu i peí

desglac.

18.

—

De llur camí es desvien. Hem
traduit orchoth per camí, potser més
adient amb l'etimologia. D'altres, ei-

xamplant la idea, tradueixen per cara-

vana. És també una bona versió, sem-
pre que orchoth no va acompanyat de

cap determinatiu.
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s'evaporen, s'eixuguen i es perdcn.

19 Guaiten les caravanes de Tema,

els caminants de Sabá confien en ells.

20 Després s'avergonyeixen de llur confianca,

arribats fins allí, resten confosos.

21 Com elles heu estat ara per a mi

:

en veure el meu turment, heu tingut por

!

22 ¿Per ventura he dit : Afavoriu-me,

0 bé : Del vostres béns doneu-me,
23

i deslliureu-me de la má de l'enemic,

1 de la má deis prepotents rescateu-me?

24 Ensenyeu-me i jo emmudiré,

i en qué he errat feu-me comprendre.

25 Que fortes són les paraules dretureres

!

I Qué és el que repreneu, en reprendre'm a mi ?

26 ¿Per ventura cuideu censurar paraules,

si les paraules d'un desesperat són per al vent ?

27 Adhuc damunt d'un orfe us heu llancat,

i heu cavat la fossa davant del vostre amic.

28
1 ara vulgueu girar-vos cap a mi,

i davant la vostra fac no mentiré

!

29 Repenseu-vos, us prego, que no hi hagi falsía!

Repenseu-vos, encara la meva justicia preval!

30 ¿Per ventura hi ha en la meva llengua falsedat?

¿Tal volta el meu paladar no coneix el mal?

La pena de vture

(C. VIL) x ¿No és en peu d'armes l'home damunt la térra,

i com els dies d'un jornaler no són els seus dies?

2 Com un esclau daleja l'ombra,

I. — ¿ No és en peu d'armes ? Noti's la

diferencia amb Elifaz respecte de la con-
cepció de la vida. La desgrácia i la fa-

tiga són per a Job inherents a la vida

humana, i per aixó aquesta comparació
amb el servei militar i amb els dies

d'un jornaler.
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i com un jornaler espera el seu jornal!

3 He esperat llunes tranquil-Ies

i nits de pena m'assignaren.

4 En jo colgar-me, dic : ¿ Quan m'aixecaré? i s'allarga la nit

i estic sadoll d'inquietuds fins a l'alba.

5 La meva carn está vestida de cues i porta crosta de pols,

la meva pell es clivella i supura.

6 Els meus dies foren més lleugers que la llancadora,

i s'escorregueren sense esperanca.

7 Recorda que ma vida és com el vent,

i que no tornará el meu ull a veure la benauranca.

8 No em veurá pas l'ull de qui m'esguardava;

el teu esguard será damunt de mi, i jo ja no seré!

9 El núvol es dissipa i passa,

així mateix, qui baixa al llim pregón, no pujará.

10 No tornará més a casa seva

i el seu lloc no veurá mai més.
11 Pero jo no clouré la meva boca,

parlaré en l'angoixa del meu esperit,

gemegaré en l'amargor de la meva ánima:
12 ¿Sóc jo, per cas, la mar o un drac marí,

perqué posis davant meu un guarda?
13 Quan dic: M'aconsolará el meu Hit,

4. — En jo colgar-m¿ Han estat molt
controvertís el significat i la divisió d'a-

quest verset. S'hi fan tres i fins quatre

hemistiquis amb les subsegüents addi-

cions de mots. Potser hem assolit un
sentit acceptable sense moure'ns del text

i amb sois dos hemistiquis. El punt

més controvertit és el final del primer
hemistiqui ; resta prou ciar en teñir pre-

sent que el dubte de quan s'aixecará, li

fa semblar la nit més llarga.

5 . — Vegi's la n. del cap. II. 7.

6 — Més lleugers que la llancadora.

La imatge de la llangadora en el teler de

má és ben viva i escaient.

9. — Al llim pregón. Xeol, lloc situat

sota térra, segons els hebreus i babi-

lonis. Només amb el llibre de Job ja

tenim una imatge ben extensa d'aquest

lloc : s'hi baixa i no se'n puja, hi van
a parar tots els vivents (XXX, 23), lloc

d'espesseides tenebres (X, 21; XVII,

13), pregón (XI, 8) i amagat (XIV,

13 ;
XXIV, 19 ;

XXVI, 6), tot ennegrit

per la pols (XVII, 16) d'on no es re-

torna (X, 1 5).

12. — Un drac mar!. Hem traduít el

mot íhannin (Vg. «cetus») per drac,

un deis tres principáis monstres auxi-

liars de Tiamat. Potser semblaría mi-
llor de traduir per cocodril, per bé que

la nostra versió resta ben fonamentada
en Neh. II, 13.
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el meu jac. calmará el meu plany

u llavors m'esglaies amb somnis,

i amb visions m'espaordeixes.

Plany desolat de Job

15 La meva ánima ha preferit l'ofegament,

abans la mort que més tortures

!

16 Estic desolat: no viuré pas sempre,

deixa'm estar, car com una bufada són els meus dies

!

17 ¿Qué és l'home perqué l'engrandeixis

i perqué posis en ell el teu cor

18
i el visitis cada matí,

i en tots moments el provis ?

19 ¿Fins quan no apartarás els ulls de mi?

¿No em deixarás ni el temps d'empassar-me la saliva?

20 Si he pecat, ¿quin mal t'he pogut fer,

oh Custodi de l'home?

¿Per qué m'has fet fitó deis teus trets,

i he esdevingut una cárrega de mi mateix?

21
¿I per qué no perdones el meu pecat,

i no deixes de banda la meva iniquitat ?

Ara jo jauré en la pols,

tu em cercarás, i jo ja no seré

!

15. — La meva ánima ha preferit l'o-

fegament. L'hebr. machanac, ofega-

ment, estrangulado, — com morien so-

vint els atacats cTelefantíasi — no signi-

fica que Job intentés suicidar-se. Vg.
tradueix : « suspendium ».

El segon hemistiqui d'aquest verset

ha donat lloc a diverses interpreta-

cions entre els exegetes. Molts seguei-

xen Vg. que diu : «et mortem ossa

mea ».

17. — Posis en ell el cor : fixar l'aten-

ció, fer-ne cas.

20.

—

M'has fet filó. És preñare per

l'objecte vers on es tira quelcom : un
dardell, una pedra, etc. ; creiem la ver-

sió ben autoritzada per la idea, i fins

l'etimologia no ens desautoritza.

3 - ANTIC TESTAMENT VI
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PARLAMENT DE BALDAD

(VIH)

Primer discurs de Baldad

(C. VIII.) 'I parla Baldad el Suhí, i digué :

2 ¿Fins quan tindrás aqüestes parleries,

i les paraules de la teva boca

serán com un vent de tempesta?

3 ¿Per ventura Déu vinclará el dret?

¿O bé rOmnipotent trabucará la justicia?

4
Si els teus filis pecaren contra Ell,

també els abandona a la má de llur transgressió.

5
Si tu cerques Déu

i implores l'Omnipotent,

6
si tu ets pur i dreturer,

cert, ara Ell vetllará per tu

i prosperará la mansió de ta justicia.

7 El teu comenc haurá estat petit,

vista la grandesa de les teves darreries.

8 Car, pregunta, et prego, a la generació anterior,

i para esment en Pexperiencia deis teus pares.

9 Car nosaltres som d'ahir, i no sabem res,

com una ombra són els nostres dies damunt la térra.

°¿Per ventura eils no t'ensenyaran, et parlaran,

i de llur cor trauran paraules ?

2. — Retret de Baldad contra les idees tablint el principi que cadascú és res-

Baldad separa la qüestió de la respon- mer hemistiqui d'aquest verset com una
sabilitat de Job de la deis seus filis, es- glossa.

i la forma violenta de Job.

4. — Per aquest verset i els següents,

ponsable de les seves obres.

6. — Molts autors consideren el pri-
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n ;És que creix el papirus sense l'aiguamoll?

;Creixerá el jone sense aigües?

12 Encara tendré abans d'ésser collit,

abans que tota herba s'asseca !

13 Així són els destins de tots els qui obliden Déu,

i així l'esperanca de l'hipócrita deperirá.

14 Será tallada com un fil la seva esperanca,

i com tela d'aranya la seva confianca.

15 Es recolza damunt la seva casa i aquesta no aguanta,

s'hi repenja i no resisteix

!

16 Ni que tingui saó abans del sol

i per damunt del seu hort el seu planeó surtí,

17 entre les pedrés les seves reís s'enllacin,

i en una casa de roca visqui.

18 Si l'arrenquen del seu lloc,

aquest el renegará, dient : No t'he vist mai.

19 Yet ací el goig del seu camí!

de la pols del qual altres germinaran

!

20 Déu no rebutja el perfecte,

i no dona la má ais malvats.

11.

—

¿Es que creix el papirus... La El sentit és que una planta que tin-

imatge del papirus i del jone es felicís- gui les reís lligades a les pedrés ésmolt
sima, car és sabut que aqüestes dues difícil de desarrelar, com p. e. les man-
plantes necessiten moka humitat. drágores. Aquest sembla el sentit del

14. — Será tallada. La claredat del text literalment. En canvi, Vaccari tra-

segon hemistiqui referent a la fragili- dueix: «le sue radici ramifichino sopra
tat de la tela d'aranya, creiem que ens la ghiaia— e persino vegeti tra le pie-

autoritza la versió que hem donat a tre» en el sentit que tingui tanta de for-

l'hemistiqui primer, co és, será tallada ; ca que pugui prosperar ádhuc en els

a la vegada el mot hebreu no exclou llocs menys aptes.

aquest significat que també es troba en Casa de pedrés, litt. de l'hebr., pro-

la llengua afí, l'árab. Vg. tradueix: bablement per oposició a la casa d'ar-

«Non ei placebit uecordia sua; et sicut gila de IV, 19.

tela aranearum fiducia eius.» El pa- 19. — Vet ací el goig del seu camil
raHelisme resta bastant desfet. Dhorme tradueix ben diferentment el

17. — Les seves reís s'enllacin. Co primer hemistiqui, i per aixó li cal dei-

és, les reís s'entrelliguen com una xar-se portar per certes conjectures i

xarxa. canviar algún mot. Com que, prenent

En el segon hemistiqui hem vertit en sentit irónic aquest primer hemis-
visqui en lloc de vegi, acceptant la con- tiqui, el significat resta prou ciar, nem
jectura d'alguns exegetes moderns ava- cregut millor de no moure'ns del text

lada per la versió grega. masorétic.
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21 El somriure dilatará la teva boca,

i els teus llavis la joia.

22 Els qui t'odien serán coberts ¿'ignominia,

i el tabernacle deis malvats ja no será.

TERCER DISCURS DE JOB

(IX -X)

Job a Baldad

(C. IX.) 1
l parlá Job i digué :

2 Certament conec que és així

;

¿com podrá l'home justificar-se davant Déu?
3 Si volgués pledejar amb Ell,

no li'n contestará una entre mil.

4
Ell és savi de cor i ferm en fortalesa;

¿qui ha fet front a Déu i ha restat ferm?

5
Ell, que transporta les muntanyes i no se n'adonen,

que les capgira en la seva cólera;

6 que somou la térra del seu lloc,

i fa trontollar els seus basaments

!

7 Que comanda el sol i no surt

i plega sota segell l'estelada.

8 Que estén els cels ell sol,

i camina sobre les carenes de la mar.

3 . — Hem tradui't pledejar i no dispu-

tar perqué el verb usat en l'original su-

posa sempre un plet o querella judicial.

4. — Fet front a Déu. Qo és, plantat

cara.

5. — En la seva cólera. Litt. ñas. So-
vint en la Biblia surt el mot ñas amb
una gran varíetat de verbs o d'adjectius,

i d'ells depén el significat. Ací vol sig-

nificar la seva ira, la seva cólera. El

ñas era el vehicle per on s'expressaven

una gran multitud de sentiments o pas-

sions.

8. — Les carenes de la mar. Els cims

de les grans onades. Vg. : «et graditur

supra fluctus maris».
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9 Que ha fet l'Ossa Major, Orió i les Pléiades,

i les regions del cel austral.

10 Que ha fet coses graos, inescrutables,

i meravelles sense nombre.
11

Si passa prop de mi, jo no el veig,

i quan se'n va, no me n'adono.

12 Si res arrabassa, ¿qui li ho fará retornar?

I
Qui li dirá : Qué has fet?

13 Déu no atura la seva ira,

sota seu s'ajupen els auxiüars de Rahab.

14 Quan menys encara jo li respondria,

i triaria les paraules a dir-li

!

15 Ni que jo fos just, no respondria

ans el meu jutge imploraria.

16
Si invoqués i em contestés,

no creuria que hagués escoltat la meva veu

!

17
Ell que amb el torb em batzega,

i ha multiplicat les nieves terides sense motiu.

18 No em deixa reprendre el meu alé,

9. — Que ha fet l'Ossa major. Mol:

s'ha treballat entorn d'aquest verset per

a fixar la significado de cada consteHa-

ció. Ompliríem una extensió conside-

rable només amb Tenumeració de les

principáis interpretacions. Hem seguit

la que ens ha semblat la més comuna
i més justificada per la tradicció i ['eti-

mología.

12. — Si res arrabassa. La idea d'a-

quest verset resta aclarida tenint present

que és Job qui parla defensant-se, i que

els orientáis són sempre inclináis a un
més o menys acusat antropomorfis-

me.

13. — Els auxiliars de Rahab. Aquest
monstre, Rahab, amb els altres dos, Le-

viatan iThannin, són els tres grans ser-

pents mitológics hebraics i babilónics.

Rahab és el simbol de la mar i espe-

cialment de la mar Roja, i d'ací ve el

que s'usi com sinónim de l'Egipte (Is.

XXX, 7; Ps. LXXXVII, 4).

1
)

.
— Ni que jo fos just, no respondria.

El sentit és que no s'atreviria a respon-

dre al seu jutge, encara que tingués raó.

Sois imploraria clemencia. La qual

cosa no significa que Déu pot tractar

injustament les seves criatures, sinó

que aqüestes no poden teñir raó contra

Déu.
Alguns han traduit no rebria contesta,

prenent el verb en una altra forma que,

en certa manera, dona també el sentit.

17. — Ell que amb el torb em bat~ega.

Malgrat les moltes interpretacions que
s'han escrit entorn del primer hemisti-

qui d'aquest verset, i particularment del

mot en el torb, no hem sabut moure'ns
de la versió del text masorétic, malgrat

que no ens satisfaci plenament, com
tampoc no ens satisfan les múltiples

versions proposades.
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ans em rebleix d'amargueses.

19
Si es parla de potencia, Ell és el fort,

i si del judici, ¿qui el citará?

20
Si em justifico, ma boca em condemna

;

si sóc perfecte, ella em declara pervers.

21
¿ Sóc innocent? Si no em conec a mi mateix

!

Menyspreo ma vida

!

Les penes dels innocents

22 Per aixó jo he dit : Tot és u

!

tant el perfecte com l'inic Ell extermina.

23
Si un flagell mata sobtosament,

de la dissort dels innocents no té pietat.

21 La térra ha estat donada a la má del malvat,

i Ell entela l'esguard dels jutges

;

si no fos Ell, ¿qui, dones, seria?

25
1 els meus dies han estat més rápids que un correu,

fugiren sense haver assaborit la benauranca.

2tí Lliscaren com naus de jones,

com águila que es llanca damunt la presa.

27
Si dic : Oblidaré ma complanta,

19. — ¿Qui el citará? El text porta el

pronom de primera persona en lloc déla

tercera que hem adoptat, seguint altres

exegetes ; l'hebr. diu: mi io
(

ideni, co és,

« qui em cita?» fent parlar Déu i no

Job. Le Hir, tradueix : «En appel-

lerai-je... á la justice? il dirá qui me
cite ? » Aixó no obstant, la llic,ó adopta-

da per nosaltres sembla més conforme
al context.

21. — Si no em conec a mi mateix! El

text hebr. diu litt. : No conec la meva
ánima. S'ha d'entendre per «no em co-

nec a mi mateix», car el reflexiu que
no existeix en hebreu se substitueix, en-

tre altres mots, per la meva ánima.

24. — Si no fos Ell, ¿qui, dones, seria?

Job generalitza el seu cas particular, afir-

mant que la justicia divina és incom-
prensible, ádhuc en el govern general de

la humanitat. El sentit d'aquestvers és

que Déu posa un vel ais ulls dels jut-

ges per tal que no discerneixin entre el

just i el malvat. Cal teñir en compte
que en l'estil plástic de la Biblia sovint

es dona per fet per Déu alió que sois

permet que passi.

26. — Naus de jones. De jone o d'al-

tra materia semblant. El sentit és naus

lleugeres, lleugeresa feta més evidenten

l'hemistiqui segon.
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transformaré la fac aparencant alegría!

28 temo totes les meves dolences,

puix conec que no em tindrás per innocent.

L'home i Déu

29 Si jo sóc culpable,

¿per qué debades em fatigaré?

30 Si em rento amb aigües de neu

i netejo amb lleixiu les meves mans,
31 encara en un fangal em submergeixes

i m'abominen els meus vestits

!

32 Car no és home com jo perqué li respongui,

i perqué compareguem junts en judici.

33 No hi ha entre nosaltres arbitre

que posi la seva má damunt de nosaltres dos,

34 perqué aparti de damunt meu la seva verga,

i la seva terror no m'esgla'i

!

35 Parlaré i no el temeré,

per tal com no és així i jo no trobo motius.

Per a mi és un enuig la meva vida

(C. X.) *La meva ánima és enutjada de la meva vida;

donaré esplai ais meus laments,

parlaré en l'amarguesa de la meva ánima

!

2 Diré a Déu: No em condemnis

31. — Encara en un fangal. El segon

hemistiqui és una bellíssima personifi-

cado.

35. — / jo no trobo motius. Aquest
darrer verset ha estat molt remogut

;

creiem haver interpretat acceptablement

el seu sentit. Així ho tradueixen també
Delitzsch, Le Hir, Knabenbauer i (Tai-

tres. Gr. diu : oü yáp oütco auvETtícrra-

\kxi (no tinc consciéncia de mi mateix).

Gesenius : «no sóc senyor de mi ma-
teix.» Dhorme : «moi avec moi-méme»
trasposant els hemistiquis. La frase

hebraica tant pot referir-se a la cons-

ciéncia moral com a la psicológica.
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fes-me comprendre per qué lluites contra mi

!

3 ¿És que trobes un gust a oprimir-me,

que menyspreís l'obra de les teves mans,

i afavoreixis el designi deis inics ?

4 ¿Per ventura els teus ulls són de carn?

¿ Esguardes amb l'esguard d'un home ?

5 ¿Són els teus dies com els dies de l'home,

són els teus anys com els dies de l'humá?

6
¿ Per qué recerques la meva fallida,

i el meu pecat inquireixes ?

7 Bé saps tu que jo no sóc culpable

i que ningú, de la teva má, no em deslliurará

!

8 Les teves mans em crearen i m'afakonaren,

i del tot ara tu em destrueixes

!

9 Recorda, et prego, que com argila em maurares,

¿i en pols em farás tornar?

10 ¿Per ventura com la llet no m'has colat,

i com el formatge no m'has coagulat?

11 De pell i de carn m'has vestit,

i d'ossos i nervis m'has teixit.

12 Vida i favor de gracia m'has donat

i la teva soHicitud m'ha conservat.

Angoixa de Job

13 Vet ací el que amagaves en ton cor

!

ja sé que aixó era el teu pensament

!

14
Si jo peco, tu em sotges,

i la meva transgressió no perdones.

3. — Es que trobes un gust. Convé de

teñir present que ací és Job, amargat
pels retrets deis seus amics, qui par-

la.

9 i s. — Recorda, et prego. No es pot

demanar afirmado més neta de la de-

pendencia de l'home vers Déu, com a

la vegada una descripció més animada
de la creació de l'ánima i eos de l'ho-

me. Són uns versets en qué resplen-

deix"la sublimitat de l'ánima confor-

mada de Job.
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Si jo sóc culpable, malaurat de mi

!

15
Si jo sóc just, no goso a aixecar el meu cap

!

Jo que estic sadoll ¿'ignominia i abeurat d'aflicció.

16 Si m'aixeco, com un lleó em caces,

i tornes a fer meravelles amb mi

!

17 Contra mi renoves la teva hostilitat

i augmentes la teva indignació contra mi,

tropes de recanvi sobre mi.

18 ¿I per qué, dones, del ventre m'has fet sortir?

Hauria finat i cap ull no m'hauria vist.

19
Jo hauria estat com si no hagués estat,

del si matern hauria estat dut al sepulcre.

20 ¿No són pas prou curts els meus dies?

Deixa'm que tingui una mica de conhort

21 abans que vagi i no torni

a la térra de tenebres i d'ombres,

22 Terra d'obscuritat, com de calitja,

com tenebra, ombra de mort i de desordre,

on la claredat és com tenebra.

16. — Si m'aixeco. El primer mor
d'aquest verset ha estat subjecte a múl-
tiples interpretacions, des de suprimir

el verset, com si fos una glossa, fins

a canviar-lo. Creiem baver-nos acos-

tar a la solució sense canviar el text.

Alguns, com Vaccari, prefereixen «si

jo Talco (el cap) » Llavors el sentit

és aquest : «Si jo aleo el cap per ale-

gría, me la treus ben aviat infligint-me

nous patiments-i tortures.

17. — Tropes de recanvi. Hem con-

feccionat el tercer hemistiqui d'una

manera sintética, pero que equival exac-

tament ais mots del text, que en el fons

no fa res més que emprar una figura

anomenada hendiadis.

22. — Com de calitja, ombra de mort.

Un bon nombre d'exegetes accepta

com una glossa els mots d'aquest he-

mistiqui. Verament, aquesta visió del

Xeol no és la cenyida i sobria a qué ens

té acostumats l'estil de Job. Vegi's la

nota a VII, 9.
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PRIMER DISCURS DE ZOFAR

(XI)

Improperis

(C. XI.) *I parla Zofar el Namatí, i digué

:

2
¿ La molta parlería no tindrá resposta ?

¿ L'home verbos ha de teñir raó ?

3 ¿Les teves enraonies faran emmudir els homes?

¿Et burlarás sense que ningú et confongui?

4 Car tu dius : Ma doctrina és pura,

i sóc net ais teus ulls.

5 Qui pogués fer que Déu parlés,

i que obrís els seus llavis davant teu

6
i et revelés els secrets de la saviesa

!

Veuries com encara no et tracta com mereixes

i coneixeries que t'interroga Déu peí teu pecat.

7 ¿Pretens sondejar la natura de Déu?

¿Fins a la perfecció de l'Omnipotent arribarás?

8 Ella és més excelsa que els cels : ¿tu qué pots?

més pregona que el llim... ¿i tu qué saps?

9 La seva llargada és més gran que la térra,

i més ampia que la mar

!

2. — L'home verbos. El gran xerraire.

Litt. en hebr. ish xefathaim, co és,

«l'home deis llavis.» que no sois vol

dir qui no parla amb el cor, sinó tam-
bé el «garlaire» que mai no calla.

6. — T'interroga Déu. Els hemisti-

quis primer i segon d'aquest verset en

general no ofereixen seriosa dificultat.

El tercer ha estat el més discutit; he

m

acceptat la conjectura d'Ehrlich i de

Torczyner que resol la dificultat posant

en lloc del i'oblida del text, la lectura

tinterroga, terme que posa tota la qüestió

de Zofar amb Job en el terreny jurídic.
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10
Si cau sobre el culpable, si l'empresona,

si el crida a judici, ¿qui s'hi oposará?

11 Car ell coneix els homes enganyadors,

veu la iniquitat sense ni fixar-s'hi.

12 ¿L'home estult esdevindrá entenimentat,

aixi com un pollí d'onagre esdevindria home ?

ZOFAR INVITA JOB AL PENEDIMENT

13
Si tu tens un cor dreturer

i estens les mans envers Ell,

14
si la iniquitat que hi ha en la teva má, l'allunyes,

i no deixes habitar en la teva tenda la impietat,

15 llavors aixecarás la teva fac sens mácula

i serás introntollable i no temerás.

16 Les teves sofrences oblidarás

i te'n recordarás com de les aigües escolades.

17 La vida s'akará per a tu més fulgent que el migdia,

i la tenebra et será com una aurora.

18
1 confiarás, perqué hi haurá esperanca,

serás protegit i dormirás confiat,

19 reposarás sens que ningú t'inquieti,

19, Lv. xxvi, 6.

12. — Aixi com un pollí d'onagre es- época literária jueva. És ciar que ve a

devindria home? El segon hemistiqui significar el mateix : tant resplendi-

d'aquest verset sembla presentar alguna ras que fins quan el teu dia s'entene-

dificultat, per aixó les versions són brirá, encara será com el malí.

bastant diverses. Nosaltres hem seguit 18. — El mot Chafartha, del verb

literalment el text hebreu. D'altres lie- chafar, ha estat diversament traduit

geixen : un pollí tant s' ensuperbirá que pels crítics. Alguns llegeixen cavarás,

es creurá que és el primer deis onagres, com Vg. en el sentit que estará voltat

co és, un onagre-senyor. d'una fossa per a més seguretat. D'al-

17. — La vida s'aleará per a tu. Hem tres per espiarás volent dir que « vigila-

cregut necessari de substantivar el mot ras al teu entorn i no trobarás qui et

entenebrir encara que el sentit és el ma- trenqui el son». Preferim la solució

teix. La majoria deis autors moderas, d'Ehrlich i Dhorme que tradueixen «se-

peró, el substantiven seguint el Sir., rás protegit» recolzant-se en la corres-

Targum i l'estil tradicional de la bona ponent paraula arábiga ha/ara, protegir.
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i molts acariciaran la teva fac.

20 Pero els ulls deis inics es consumirán,

i refugi finirá per a ells,

i llur esperanca, com el bleix d'un morent,

QUART DISCURS DE JOB

(XII -XIV)

Ironía de Job contra els amics

(C. XII) J
I parla Job, i digué

:

2 Certament, vosaltres sou el poblé,

i amb vosaltres morirá la saviesa

!

3 També jo tinc seny com vosaltres,

no us sóc pas inferior.

¿Qui no sap aqüestes coses?

4 He d'ésser la riota deis amics,

jo que clamo a Déu i em respon

;

el just, l'íntegre, escarnit!

5 Menyspreu a l'infortunat, rumia el benestant,

una empenta per a aquells a qui el peu vacilia.

6 Mentre les tendes deis bergants resten tranquilies

i viuen confiats els qui irriten Déu,

3, Inf. xx, 2. — 4, Pr. xiv, 2.

3. — Alguns exegetes suprimeixen el primet mot. Sense desconéixer les se-

segon hemistiqui per considerar-lo una ves dificultáis, la versió que donem,
glossa ; es troba textualment en XIII, 2. a bastament recolzada en l'etimologia i

5. — Una empenta. El primer hemis- les interpretacions d'alguns hermeneu-
tiqui d'aquest verset ens diu ben ciar tes, creiem que fa acceptable i ciar el

que aquell qui está segur menysprea el text : en lloc de sostenir els desgraciáis a

desafortunat ; la dificultat está en el se- qui vacilia el peu, un cop perqué caiguin

gon hemistiqui, i particularment en el mes aviat i mes segurament.
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cls qui han aconseguit posar-se Déu a la má.

7 Pero, pregunta a les bésties, i t'ensenyaran,

i les aus deis cels t'ho indicaran.

8O ais réptils de la térra, i t'instruiran

i els peixos de la mar t'ho explicaran.

9 ¿Qui no sap en l'univers totes aqüestes coses,

que la má de Jahvé ha fet tota cosa?

10
Ell que té a la má l'ánima de tot vivent

i Talé de tota carn de l'home

!

11 ¿Per ventura l'orella no destria les paraules,

com el paladar assaboreix les menges?
12 En els vells es troba la saviesa,

i en la longitud de dies, prudencia.

Poder de Déu

13 En Ell la saviesa i la fortitud,

en Ell el consell i la intelligéncia.

14 Vet ací que enderrocará i no será reconstru'it,

tancará l'home i ningú no 1'obrirá.

15
Si detura les aigües, s'eixuguen,

si les engega, s'inunda la térra.

16 En Ell la fortitud i la prudencia,

a Ell l'enganyat i l'enganyador.

17 Que mena despulláis els consellers

i lleva el seny deis jutges.

18
Ell deslliga el baldric dels 'tirans,

i estreny llurs flanes amb una corda.

11, Inf. xxxiv, 3. — 14, Is. xxn, 22 ;
Apc. 111, 7.

6.

—

Posarse Déu a la má. El tercer traslladen aquests dos versets després

hemistiqui perd quelcom de la seva del verset 12.

cruesa i dificultat si se'l pren iróni- 17. — El mot xolal, que també es

cament : per aquell qui es pensa que troba en el verset 19, ha estat traduit

s'ha posat Déu a la má i pot fer el que per despulláis, que és la seva idea carac-

ho/, terística i la significació propia i guar-

9-10. —
,
Alguns exegetes moderns da més fidelment el parallelisme.
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19 Que els sacerdots fa caminar descalcos,

i els poderosos capgira.

20 Que lleva la paraula ais entesos,

i treu ais ancians la prudencia.

21 Que vessa el menyspreu sobre els princeps,

i el cinyell deis valents afluixa.

22
Ell despulla les profunditats de les tenebres,

i fa sortir de l'ombra la llum.

23 Engrandeix els pobles i els fa perdre,

estén els pobles i els redueix.

21
Ell trabuca el seny deis caps del poblé,

i els foravia en un desert sense camí,

25 palpen en tenebres fora de la llum,

i trampelen com embriacs.

Contra els forjadors de mentides

(C. XIII.) x
Sí, tot aixó mon ull ho ha vist,

la meva orella ho ha sentit i ho ha compres,

2
el que vosaltres sabeu jo també ho sé,

no sóc pas menys que vosaltres.

3 Pero jo parlo a l'Omnipotent,

i amb Déu vull pledejar.

4 Forjadors de mentides sou vosaltres,

sou tots metges inútils.

5 Baldament haguéssiu tots callat

i hauria estat saviesa

!

6 Escolteu, us prego, la meva querella,

pareu esment al pledejar deis meus llavis.

7 ¿Es per Déu que voleu parlar falsament,

20. — Lleva la paraula. Litt. : Priva precedeix i el segueix, que prudencial-

el llavi. ment s'ha pensat que pertanyia originá-

22. — Ell despulla les profunditats. riament a algún altre context, o ha
Aquest verset, que té un aire de fór- estat remogut de lloc.

muía doxológica repetida sovint en v '' ytt
termes análegs en el llibre de Job, fa

2- Vegls AU
' 3 '

un contrast tan viu amb tot el que el 5. — Cf. Prov. XVII, 28.
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i per Ell parleu engany ?

8
<¿És que preneu el seu partit

o al seu favor pledegeu?

9 ¿Us anida bé que ara Déu us escorcollés?

¿ creuríeu burlar-vos d'Ell com si fos un home ?

10 Ben cert us fará retret,

si d'amagat feu accepció de persones.

11 La seva majestat us aterrirá,

la seva terror caurá damunt vosaltres.

12 Les vostres raons són raons de cendra;

les vostres fortaleses són fortaleses d'argila.

Ardidesa de Job

13 Calleu, deixeu-me estar, jo parlaré,

i que vingui després el que vingui!

14 Defensaré la meva carn amb les dents,

i posaré la meva vida en les nieves mans.
15 Ni que em matés, jo encara esperaré,

pero defensaré els meus camins davant sa fac.

16 Aixó será per a mi penyora de salut,

perqué l'inic davant seu no es presentaría.

17 Escolteu, dones, les meves paraules,

pareu orella a les meves raons

!

18 Vet ací, tinc aparellat el judici,

i sé que jo seré justificat.

19 Si algú té algún retret contra mi,

tot seguit emmudiré i em moriré

!

12. — Les vostres fortaleses. El mot les hipótesis i mutacions proposades

fortaleses del segon hemistiqui ha susci- són moltes. Creiem que tot text convé
tat les inquietuds deis exegetes

;
són que sigui el menys remenat possible.

tan ardides les hipótesis que han bastit Nosaltres hem seguit la lligó primitiva

entorn del mot hebraic que. hem prefe- que conserva millor el paral-lelisme.

rit no moure'ns del text, malgrat que no 19. — Emmudiré i em moriré. Es ver-

ens satisfaci prou. sió literal del text. El sentit és que si

15. — El primer hemistiqui d'aquest el troben culpable callará i es resignará

verset presenta alguna dificultat sobre a morir. La seva confianga és tan fer-

si s'ha de substituir el keré peí hethib ; ma que desafia tots a que es facin de la
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20 Només dues coses no facis contra mi,

llavors no m'amagaré de la teva fac.

21 Retira la teva má de damunt meu,

i el teu terror no m'espanti

!

22 Parla, llavors, i jo respondré,

0 parlaré jo i em respondrás tu.

23 ¿Quantes iniquitats tine jo i quants pecats?

Fes-me compendre la tneva transgressió i el meu pecat

!

24 ¿Per qué amagues la teva fac,

1 em comptes com enemic?
25

(i
Una fulla enduta peí vent tu esglaiaries?

¿i una palla seca tu perseguirás?

26 ¿Per qué apuntes contra mi amargors

i em carregues els pecats de la meva joventut?

27 Poses els meus peus en el cepó,

i em sotges tots els passos,

i les meves petjades afites.

28 Mentre jo com fusta coreada em consumeixo,

com vestit menjat per les arnés.

La miseria humana

(C. XIV.) Ahorne nat de dona,

curt de dies i sadoll de neguits.

2 Com una flor esclata i es marceix

i fuig com una ombra que no es detura.

3 Damunt d'aquest tens els teus ulls oberts,

el fas comparéixer amb tu a judici.

2, Sup. viii, 9 ; Ps. cxliii, 4.

part contrária a ell en el judici de Déu.
20-28. — En aquests versets, Job s'a-

dreca directament a Déu.
28. — Alguns exegetes desplacen

aquest verset d'aquest indret i el collo-

quen després de XIV, 2.

1. — Curt de dies. Que viu poc de

temps.

3.— El fas. Hem acceptat la lec-

tura d'aquest o ell, el fas, fonamen-
tada en les versions deis LXX, Si-

ríaca i Vulgata, en lloc de la del text

masorétic em fas, com fan alguns au-

toritzats exegetes ; aixó no obstant,

aqüestes formes de passar de la tercera

persona a la primera i vice-versa, son
prou corrents en tot llenguatge viu i

molt sentit ; de tota manera s'adiu més
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4 ¿'Qui fará eixir el pur de l'impur? Ningú.

5
Si els seus dies son comptats,

i tu saps el nombre deis seus mesos,

si li has posat un terme que no traspassará,

6 decanta d'ell l'esguard i deixa'l en repós,

fins que com un jornaler reposi de la seva jornada.

7 Perqué fins l'arbre té una esperanca

:

tallat i tot encara rebrota,

i els seus plancons no mancaran.
8
Si envellís en la térra la seva reí,

i en la pols morís la seva soca,

9 en sentir Paigua verdejará,

i fará brancada com una planta tendrá.

10 Pero l'home mor i queda estés,

expira, ¿i on és

?

11 Les aigües de la mar desapareixen,

i el riu s'estronca i s'asseca.

12 Mentre que l'home jau i no s'aixeca,

fins que cel hi hagi no es despertará,

no es deixondirá del seu son

!

13 Oh si m'escondissis en el llim,

m'amaguessis fins que s'encalmés la teva ira,

que em posessis termini per recordar-te de mi

!

4, Ps. l, 4.

al context la forma en tercera perso-

na.

4.

—

¿Qui fará eixir... Es a dir, no
pot eixir un ésser pur d'una font impu-
ra. La purificació pot acomplir-la Déu
i ningú més. El fet de pertányer Job a

una raca impura, l'addueix com una
circumstáncia atenuant a favor seu.

6.

—

Reposi de la seva jornada. Al-

guns tradueixen «respiri» com Le Hir,

d'altres «acabi» com Dhorme, o «dei-

xa'l estar» com Vaccari. Ens sembla
més adient «reposi». Vg. fa una mica
de glossa : «ut quiescat, doñee optata

ueniat, sicut mercenarii, dies eius».

10. — ¿I on és ? Quan el eos és cadá-

ver, l'esperit que l'animava ¿quin ca-

mí ha seguit, on ha partit?

11. — I el riu s'estronca. Alguns exe-

getes moderns es creuen en el cas de

refusar el segon hemistiqui d'aquest

verset per la seva semblanca amb Is.

XIX, 5. Ultra que el primer hemistiqui

no té res a veure amb els mots d'Isaías,

la similitud de mots no és cap prova
positiva d'inautenticitat. Tota la qües-

tió está que el text caigui bé o no amb el

context, i nosaltres creiem que precisa-

ment la seva supressió enfosquiria el

text i li trauria tota la forca i l'encís.

4 - ANTIC TESTAMENT VI



44 JOB -XIV, 14-22

14
Si Phome mor, ¿ tornará a reviure ?

Llavors, tots els dies de la nieva milicia esperaría,

fins que vingués Phora del meu relleu.

15 Tu em cridaries i jo respondria,

Pobra de les teves mans reclamarles.

16 Mentre que ara tu comptes els meus passos,

i no deixes de petja el meu pecat.

17 Será segellada en una bossa la nieva transgressió,

i empremtada la meva iniquitat

!

18 La muntanya s'esfondra i s'esgruna,

i la roca canvia de lloc.

19 Les aigües mengen les pedrés,

la rierada tragina les terres

;

així destrueixes tu Pesperanca de Phome.
20 Tu el rebats per mai més, i ell se'n va!

marceixes la seva fac, i Pavies

!

21 Que els seus filis siguin honorats, ell no en sabrá res,

que siguin menyspreats, i no n'haurá esment.

22 En ell sois la seva carn és dolorida

per ell la seva ánima gemega.

14.

—

Si Yhome mor. El primer he-

mistiqui ha estar, suprimir per Ehrlich

per creure'l una glossa marginal. Duhm
modifica el text i tradueix si un home
pogues morir i reviure. Dhorme el con-

sidera fora de lloc i el trasllada després

del verset 19. Potser l'opinió de Dhor-
me fóra acceptable ; aixó no obstant, si

hom suposaaquest hemistiqui com una
continuació deis tres del verset anterior

per a formar una estrofa de quatre he-

mistiquis, creiem que el seu significat

en aquest indret no desentona pas tant

com diuen els exegetes.

17. — En una bossa. Els antics solien

guardar els objectes, sobretot els docu-
ments, en bosses.

Empremtada. La idea del verb lafal,

sargir, encara que estranya a prime-

ra vista, és tanmateix ben colpidora,

car amb l'operació de sargir o recosir,

queden arranjades les coses espatlla-

des o estripades, que és la idea de

reconstrucció en aquest segon hemisti-

qui, co és, tu arranjarás, taparás, reco-

siras la meva iniquitat. D'altres traduei-

xen blanquejarás; creiem aquesta versió

ideológicament bona, pero massa ex-

tensiva lingüísticament. Pero com que
ta/al no significa exclusivament sargir,

sinó també untar, guarir, endurir, etc.

hem preferit el sentit que dona el Gr.

de segellar, empremtar.



SEGON GRUP DE DISCUSSIONS

DE SI ELS MALS ENS PERVENEN PELS PROPIS PECATS

(XV -XXI)

SEGON DISCURS D'ELIFAZ

(XV)

ACUSACIONS CONTRA JOB

(C. XV.) J
I parla Elifaz el Tamaní, i digué:

2 ¿Respon el savi amb saviesa de vent,

i s'infla el pit amb vent xaloc ?

3 ¿Discutirá amb paraules sense solta,

i amb parleries inútils?

4 Tu, fins la pietat destrueixes,

i apartes la pregada a Déu.
5 Car la teva boca revela la teva iniquitat,

i has pres el llenguatge deis astuts.

2. — Amb saviesa de vent. Sense con-

sistencia, sense valor.

El xaloc, és un vent de malvestats, si

bé en aquest verset té una valor pa-
raHela al de ciencia de vent.

5. — Car Ja teva boca... El primer
hemistiqui es presta a l'ambigüitat car,

segons el mot que prenguem per sub-

jecte, será la iniquitat o la boca qui

ensenyará. Peí significat del verb en-

senyar, instruir, ens veiem obligats a

prendre per subjecte del verb la teva

iniquitat i per complement la teva boca.

Així el sentit será que la iniquitat és qui

ensenya, inspira, mou la boca de Job.
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6 No jo, ans la teva boca et condenaría,

els teus llavis contra tu testifiquen.

7 ¿Ets el primer nat deis bornes?

; fores format primer que les collades ?

8 ¿Es que Déu t'ha cridat al consell?

¿agabelles tu la saviesa?

9
¿ Qué saps tu que no sapiguem nosaltres ?

¿qué entens que no haguéssim entes?

10 També entre nosaltres hi ha el vell, el canusit,

més pie de dies que el teu pare.

11 ¿Son poc per a tu els consols de Déu,

i una paraula que dokament se t'ha dit?

12 ¿On se t'emporta el teu cor,

i per qué mig acluques els teus ulls?

13 ¿Per qué gires contra Déu la teva ira

i fas sortir de ta boca tais paraules?

14 ¿Qué cosa és Phome perqué sigui pur?

¿i el fill de dona perqué sigui just?

15 Si ni en els seus sants no confia,

i els cels no son purs ais seus ulls;

16 com menys un abominable i un perdut,

l'home que engoleix la injusticia com aigua

!

17
Jo t'ensenyaré, dóna'm escolta,

10, Sir. xvm, 8.

6. — No jo, ans la teva boca. Per con-

sideracions de técnica de les estrofes,

Bickell suprimeix aquest verset. Duhm
el traslada davant del verset 13. Va tan

ben lligat amb el verset 5, que no sabem
comprendre comhaestatpossibleel pen-

sament de suprimir-lo o transposar-lo.

7. — ¿ Ets el primer nat? Aquest ver-

set és una allusió al discurs de la Savie-

sa deis Proverbis VIII, 22-3 1 . El primer
nat deis homes era una expressió pro-

verbial que no significa antiguitat, sinó

superioritat, com si diguéssim «el pri-

mer deis homes ».

15, Sap. iv, 18.

10. — També entre nosaltres hi ha el

vell. AHusió d'Elifaz a la referéncia que
féu Job a l'experiéncia deis antics. Cf.

XII, 12.

11.— ¿ Son poc per a tu els consols de

Déu? Elifaz es refereix ais consols que
ells li han prodigat en nom de Déu, pro-

metent-li la felicitat si es convertía.

16. — Com menys un abominable. En-
tre els consols que prodiga Elifaz a Job
hi ha aquest d'acusar-lo de corromput
que comet iniquitats amb el mateix

plaer i facilitat amb qué els orientáis

beuen aigua.
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et contaré alió que he vist.

18 Alió que els savis contaren,

de llurs pares i no ho amagaren.

19 A ells sois fou donada la térra,

cap foraster no passá enmig d'ells.

20 Tots els dies l'inic és turmentat,

i cert nombre d'anys és reservat al tira.

21 Brogit de terrors en les seves orelles,

en plena pau un bergant li cau sobre.

22 Xo compta pas sortir de les tenebres,

i se sent votat al glavi.

23 Va errant en cerca del seu pa, on siguí

;

i sap a la seva vora aparellat el dia de tenebres.

24 El destret i l'angoixa l'assalten,

i l'oprimeixen com un rei aparellat a la batalla.

25 Car estengué contra Déu la seva má,

i contraTOmnipotent ha bravejat.

26 Ha corregut contra ell amb el coll tes,

sota el gruix del seu escut de defensa.

27 Car la grassor havia cobert son rostre,

i de sagí eren carregats sos lloms.

19. — A ells sois. Aquest vers es re-

fereix a la incomunicado que hi havia

entre la tribu i els forasters, la qual as-

segurava la incorruptibilitat de les tra-

dicions.

20. — Tots els dies l'inic. Ací comen-
cen els ensenvaments rebuts de la tra-

dició deis antics.

23. — Va errant en cerca del seu pa.

Aquest verset ha estat molt retocat pels

exegetes moderns ; tant és així, que el

mateix Dhorme dona la següent versió :

« II est jeté en pdture au vautour,

II sait que son infortune est imminente.»
Per aixó ha calgut retocar tot el primer
hemistiqui, part del segon i fer passar

dos mots al verset 24. No exposarem
ni discutirem les raons addui'des, pero

ens sembla que la versió no ha d'a-

partar-se del text actual : és prou ac-

ceptable i Higa amb el context; car és

ben ciar que vol significar que el malvat
té feina per trobar el sea sosteniment i

que té la consciéncia de teñir damunt seu

aparellat el cástiv. Idea de la correlació

entre la conducta i el premi o cástig en
aquesta vida.

24.— Conseqüentmental que hemex-
posat en el verset anterior, aquest el pre-

senten amb tres hemistiquis. No ens
sembla necessari de moure'ns del que
hem dit abans. El sentit és prou ciar.

26. — Amb el coll tes. Co és, en l'acti-

tud d'aquell qui es disposa a l'atac. El

segon hemistiqui significa Vescut fort i

gruixut que serveix de defensa.
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28
1 sojornaven en ciutats destruides,

en cases que ja no s'habiten,

votades a ésser munts de ruñes.

29
Ja no s'enriquirá més i no es mantindrá la seva fortuna,

ni la seva possessió no s'estendrá sobre la térra.

30 No s'escapará de les tenebres,

els seus rebrots assecará la flama,

el buf de la seva boca l'escombrará.

31 No confií l'iliús en la mentida,

car la mentida será la seva paga.

32 El seu sarment es marcirá abans del seu dia,

i el seu brancam no verdejará més.

33 Ell destruirá tant l'agrassera com la vinya,

i llancará, com l'olivera, la seva flor.

34 La nissaga de Pinic és estéril,

i el foc devora la tenda del venal.

35 Ha concebut malicia i engendra desventura,

i el seu si és preny d'enganys.

35, Ps. VII, 15; Is. LIX, 4.

29. — Ni la seva possessió. El segon
hemistiqui d'aquest verset ha estatmolt

discutit. Per tal d'adaptar el seu sig-

nificat a una visió més clara que la que

dona el text, els exegetes han substitu'ít

alguna consonant, i ara ha sortit reís

(Welhausen), ara llur espiga (Hitzig),

ara llur plenitud (Bóttcher), ara espigues

(Dillmann), ara llur ombra (Graetz), ara

la seva ombra (Dhorme). No ens ha
convencut cap d'aquests canvis i ens

hem quedat amb el text corrent de : la

seva possessió. Gr. posa «la seva om-
bra)). Vg. « radicem suam ».

30. — No s'escapará de les tenebres.

Per la semblanza del primer hemis-
tiqui d'aquest verset amb el primer
del verset 22, algún hermeneuta l'ha

suprimit del text. El tercer hemisti-

qui és forca discutit, car pels uns (Le
Hir, Segond, Crampón, etc.) aquesta

boca és la de Déu, i a nosaltres no ens

sembla inacceptable ; mentre que per

altres, cal canviar el text i dir amb peti-

tes variants i peí vent será emportada la

seva flor (Perles, Beer, Bude, Duhm,
Bickell, Dhorme, etc.).

31. — La simple lectura d'aquest ver-

set, que hem traduít ben literalment, ja

ens diu prou ciar que el text és difícil i

segurament retocat, i per tant obscur
de significat. Hem vist les substitu-

cions proposades pels hermeneutes mo-
deras (Le Hir, Renán, Loisy, Siegfried,

Beer, Herz, Dhorme, etc.) totes dife-

rents, cosa que ja fa suposar la gran di-

ficultat del text. El sentit, pero, sembla
ésser que aquell qui confia en la vanitat,

en les coses fugisseres, quedará decebut.

32.—El seu sarment es marcirá. Dhor-
me, recolzant-se en el text deis LXX i

el verset 31, afegeix al nostre text el

mot : el seu sarment, i la versió fóra : el

seu sarment abans del seu dia será marcit.

L'argumentació és ben portada, i la

creiem justa ; el text vol dir que el mal-

vat deperirá abans del seu dia, o sigui,

molt aviat.
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CÍXQUÉ DISCURS DE JOB

(XVI -XVII)

COXSOLADORS ENTUTJOSOS

(C. XVI.) n parla Job, i digué:

2 Sovint he sentit coses com aqüestes,

enutjosos consoladors sou tots vosaltres.

3 ¿Quan tindran fi aqüestes paraules vanes,

0 qué t'agullona a respondre ?

4 També jo, parlaría com vosaltres,

si vosaltres fóssiu en el meu lloc

;

us enlluernaria amb paraules,

1 sobre vosaltres brandaría el cap.

5 Pero jo, amb la meva boca us encoratjaria,

i consol us seria el moviment deis meus llavis.

6 Ara, si parlo, el meu dolor no minva

i si callo, tampoc de mi no s'allunya !

2. — Consoladors enutjosos. En aques-

ta resposta, Job demostra que desitja

l'allunyament deis amics i voldriaDéu,
pero sent l'aversió de Déu contra ell i

queda desolat en la seva solitud.

3. — Paraules vanes o de vent. En
oposició a saviesa de vent del XV, 2 i al

ventfort del VIII, 2.

El pas de la segona persona del plu-

ral a la segona del singular d'aquest

verset, així com en el XXI, 3, és una
forma acceptable en un estat emocio-
nal, en el qual hom es dirigeix al dar-

rer que parla.

4. — També jo parlaría com vosaltres.

Es a dir, si els papers fossin invertits,

no em costana gaire de prodigar con-

sells. El mot del tercer hemistiqui, que
hem traduit per enlluernaria, ha donat
lloc a diverses versions i canvis de

consonants ; en el fons, pero, totes

donen el mateix significat.

— Consol us seria. D'altres tra-

dueixen : no retindria (Dhorme), d'al-

tres : « una scrollata mi chiuderebbe le

labbra.» (Vaccari). No ens hem atrevit

a afegir al text aquest sentit significatiu

que potser resta justificat per les ver-

sions deis LXX i la Siríaca i fins el ma-
teix Job VII, 1 1

.
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DÉU adversari

7 Ara pero estic fatigat,

has devastat tota la meva casa.

8 Tu m'has masegat; mes flaquedats en són testimoni,

i s'alcen contra mi per acusar-me a la cara.

9 La seva ira m'esqueixa i em persegueix,

cruix de dents contra mi,

mon enemic dardeja d'ulls contra mi.

10 Han obert contra mi llur boca,

afrontosament han colpejat les nieves galtes,

tots s'han aplegat contra mi,

n Déu m'ha lliurat a l'inic,

i en mans deis malvats m'abandona.
12 En pau estava i m'han capolat,

i m'agafá per la nuca i m'ha trossejat

i m'ha fet fitó deis seus trets.

13 Els seus dardells m'assetgen tot entorn,

traspassa els meus lloms sense planyenca,

la meva fel ha escampat per térra.

14Em capola d'un capolament en un altre,

s'ha llancat contra mi com un guerrer.

15 He cosit un sac damunt de la meva pell,

i he postrat en la pols el meu front.

16 Envermellida del meu plor és la meva fac,

i entenebrides per l'ombra les meves parpelles.

17 Tot i no haver-hi iniquitats en mes mans,

7 i 8. — Nombroses són les dificul- Aquesta visió de l'enemistat segueix

tats d'aquests dos versets i nombroses també en el verset 9.

també les solucions que se'ls ha donat. 15. — El sac, que es vesteix en les

No les hem adoptades perqué els can- grans tristeses i s'aplica directament

vis i remenaments a qué se'ls ha sub- damunt de la pell, és l'abillament del

jectat no ens han semblat prou justifi- dol. El segon hemistiqui vol assenya-
cats. Hem seguit literalment el text lar la total depressió de 1 esperit de Job

;

masorétic, puix el context deixa traslluir el contrari á'aixecar el com, que vol dir

prou clarament que es tracta de Déu. mostrar-se orgullos.
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i ésser pura la meva pregaría.

18 Oh térra, no colguis la meva sang,

no hi hagi lloc on el meu clam s'ofegui

!

El testimoni divinal

19 Ara, dones, en el cel hi ha el meu testimoni,

el meu fiador és en les altures.

20 Eis meus amics son els meus mofaires,

i envers Déu liagrimeja el meu ull,

21 perqué Déu sigui l'árbitre amb l'home

com rhome entre el seu pro'ísme

!

22 Car els anys comptats vindran,

i iré per un camí sense tornada.

Mes planys

(C. XVII.) ! E1 meu alé s'esvaeix,

els meus dies s'esgoten,

ja el sepulcre em pertany.

2Em volten els escarnidors

i en amargors vetlien tota la nit mos ulls.

3 Posa, dones, ara, una fianca prop de tu,

altrament, ¿qui em donará la má?

21. — Com l'home entre el seu proísme.

Hem acceptat el canvi com entre en lloc

de i el fill, perqué amb el text masoré-
tic no hi ha possibilitat de donar una
versió comprensible. A més, la correc-

ció és ben justificada gráficament i tex-

tualment.

22. — Dhorme, seguint l'edició de

Bomberg, fa acabar en el verset 21 el

capítol XVI i comencar el XVII amb
aquest verset 22.

1. — Aquest verset ha estat dividit

per Dhorme en dos hemistiquis. La
puntuació masorética no resol la qües-

tió. Amb la successió deslligada de

cada idea del text, creiem que la divisió

del verset en tres hemistiquis el fa més

mogut, més enérgic i més contrastat;

potser també més adient amb la tradició.

2. — I en amargors. D'altres, seguint

Duhm i fent un canvi petit en el text,

tradueixen : en llurs rebeliies, recolzant-

se en la Vulgata i la Siríaca.

3.
— Posa... una fianca. El primer

hemistiqui d'aquest verset ha estat i és

molt discutit en el mot 'orbeni (fianca)

;

aixó no obstant, en la idea no hi ha dis-

cussió. Tothom está conforme que Job
proposa una penyora al seu favor da-

vant de Déu, penvora que són els seus

sofriments precursors de la seva mort.

Hem deixat el text literalment amb la

puntuació masorética, seguint el criteri

de Gesenius.
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4 Llur pensa has privat de seny,

no permetis, dones, que prevalguin.

5 Tal invita a partions els amics,

mentre els ulls deis seus filis defalleixen.

6 M'ha posat de proverbi entre els pobles,

i sóc aquell a qui escupen la cara.

7
1 de la malenconia s'entelá el meu ull,

i els meus membres s'han reduit a una ombra.
8 Els rectes en són presos d'estupor

i l'innocent contra l'inic s'indigna.

9 El just, pero, va seguint el seu camí,

i el pur de mans acreix la seva forca

!

10 Ara tots vosaltres torneu enrera i veniu,

car no trobaré ningú de seny entre vosaltres

!

Desconhort

11 Els meus dies són passats i els meus designis esvaíts,

les ocupacions del meu cor.

12 De la nit en volen fer día,

diuen la llum propera quan s'acosta la tenebra.

4. — Ells no prevaldrán. Dhorme en

el segon hemistiqui es creu autoritzat

per una haplografia (no per cap raa-

nuscrit ni versió) i tradueix així : per tant

no s'enlairará Úur má. Trobem engi-

nyosa la solució, pero no necessária.

5 . — Tal invita a partions ais amics.

Així parla Knabenbauer d'aquest ver-

set : « Ceterum mira est hoc loco

interpretum uarietas et mérito dixit

Cordier : uix dúos auctores repenas

inter quos de huius loci aut conuersio-

ne aut explicatione conueniant». ¿ Qué
és el que vol dir Job? El segon hemis-
tiqui és bastant ciar ; el difícil és el pri-

mer. Sembla que la idea sigui la d'o-

posar l'actitud envers els amics a l'acti-

tud envers els filis, co és, que moslra una
pressa a compartir entre els amics, a la

vegada que els filis pateixen miseria, o bé,

són semblants ais qui volen mostrarse ge-

nerosos amb els altres, quan a casa seva

pateixen gana.
8-9.

—

Els rectes. Aquests dos ver-

séis alludeixen irónicament els amics
que veieren en la pena de Job un cás-

tig deis seus pecats.

10. — Torneu enrera i veniu. Job
deixa el to irónic i torna a invitar els

amics a la discussió, per tal de fer-los

veure que van errats.

jo. — Els meus dies son passats. El

primer hemistiqui és potser massa llarg

i desproporcionar en relació al segon
;

així i tot, els hermeneutes no están d'a-

cord en l'escurcament. La insisténcia,

que el fa llarg, és alió que li dona pre-

cisament la seva bellesa.

12. — El segon hemistiqui d'aquest

verset és una crux interpretum, per acia-
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13 ¿Qué cosa espero? Si el l!im és la meva casa

i en les tenebres he estés el Hit

!

14
Jo he dit al podrimener : Tu ets mon pare !

I a la podridura : Mare meva i germana meva.
15 ¿On és, dones, la meva esperanca?

¿ma benauranca, qui la veurá?

16 Prou baixaran a les portes del llim,

i en la pols reposaren! alhora

!

SEGON DISCURS DE BALDAD
(XVIII)

Als seus amics

(C. XVIII.) H parla Baldad el Suhí, i digué:

2
¿ Quan posareu fi a aqueixes enraonies?

Poseu seny i després parlarem.

3 ¿Per qué hem de passar per bésties?

¿Per qué als vostres ulls hem d'ésser com bestiar immund?

rir la qual té tantes versions com exe-

getes. Malgrat el nostre deliberat res-

pecte al text, hem cregut del cas accep-

tar el petit canvi, proposat per Dhorme,
del mot davant per mes que que aclareix

el text, i fa : «lumiére plus proche que
les tenebres», que és el mateix que dir:

«diuen la llum propera quan...» Nit i

tenebra són la desventura; dia i llum
són la felicitat. Els amics li prometen*
aquesta quan se li acosta la mort

!

13.

—

¿Qué cosa espero? Hem posat

aquesta frase en interrogatiu ; aquesta

accepció, ben justificada també per les

versions deis LXX i la Vulgata, aclareix

plenament el context. La resposta a

la pregunta és ben satisfactoria : el llim

és la nieva casa.

15. — La repetició del mot esperanca

en el segon hemistiqui dona Uoc a al-

guns canvis, un d'ells fonamentat en el

text del LXX, i aleshores tradueixen els

exegetes : ma benauranga, ¿ qui la veurá ?

16 — Proa baixaran. En el segon
hemistiqui ens hem permés d'acceptar

baixaran en lloc de descans, canvi que
resta justificat per la versió deis LXX
i la Siríaca ; també aclareix el sentit.

2. — ¿ Quan posareu fi? Tingui's pre-

sent que Baldad es dirigeix, no a Job,
sinó als amics.

3 .
— ¿ Perqué. . . com bestiar immund ?

El segon hemistiqui suscita dificultáis

en el mot immund o impur, que sem-
bla no guardar paraHelisme amb el mot
bésties del primer hemistiqui. No ne-

garem la perspicacia de l'observació
;

tanmateix, seguint la versió deis LXX
i la de la Vulgata, creiem que el

text tal com está satisfá a bastament



54 JOB -XVIII, 4-1

3

4 Oh tu que t'esquinces amb la teva ira,

¿tal volta, per la teva causa, será desertada la térra,

i el rocam canviará de lloc?

El cástig de l'inic

5 Cert, la llum deis inics s'apaga,

i no resplendeix la flama del seu fogar.

6 La llum s'enfosqueix en la seva tenda,

i la seva llántia s'apaga damunt seu.

7 Els seus passos ferms s'escurcen,

i el seu mateix consell el fa caure.

8 Car els seus peus l'emmenen a una xarxa

i camina sobre un parany.

9 El parany agafa el seu taló

i el seu ñus l'aferra.

10 El llac sota térra está amagat,

i la trampa és en la seva sendera.

n Arreu terrors l'espaordeixen

i li encalcen els passos.

12 La fam l'espera rera sa riquesa,

i l'infortuni está dret al seu flanc.

13 Devorada és la pell deis seus membres,

rosegats els seus membres peí primogénit de la mort.

el sentit i fins manifesta un cert paral-

lelisme.

4.— Baldad s'adreca a Job.

5 i ss. — La idea persistent de l'ade-

quació entre la maldat de l'home i les

seves desgracies. Ací comenta el dis-

curs a propósit de l'inic en general.

•j. — El seu mateix consell el fa cau-

re. Des de Barth i Dillmann. és molt
corrent l'acceptació del canvi del mot
el llanca per elfa caure, el fa ensopegar,

canvi fundat en el text deis LXX.
10. — El llac sota térra. Co és, la

corda que l'ha de lligar, com també la

trampa en qué ha de caure.

11. — Li encalcen els passos. El se-

gon hemistiqui ve a dir : els terrors el

Jan fugir darrera cada pas que dona.

13. — La quasi igualtat de significa-

do entre el primer i segon hemistiqui

ha fet pensar en una tautología, per
esquivar la qual, o s'ha cregut del cas

suprimir el primer hemistiqui, com fa

Duhm, o retocar el text masorétic, com
fa Dhorme. No negarem la valor de

l'argumentació d'aquest darrer, fona-

mentada en el text deis LXX ; aixó no
obstant, no ens hem atrevit a seguir cap
exegeta per aqüestes supressions o re-

tocs.

Primogénit de la mort. La malaltia

més temuda de totes. Aquesta imatge
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14 És arrencat de sa tenda de qué es refiava,

i l'arrosseguen envers el rei deis esglais

!

15 Pot habitar en la seva tenda, que ja no és seva;

han sembrat sofre en el seu estatge.

16 Per sota, les seves reís s'assequen

;

i per sobre es marceix el seu brancam.

17 La seva memoria s na acabat sobre la térra,

i no tindrá nom per la contrada.

18 Es Uancat de a llum a les tenebres.

i fora del món el bandegen.

19 Ni filis ni descendents en el seu poblé,

ni ningú que el sobrevisqui en son estatge.

20 Del seu cas s'han estordit els de ponent,

i els de llevant, els ha colpit l'horror

!

21 Aqüestes són les mansions del malvat,

i aquest el lloc de qui no coneix Déu.

és molt oriental ; els árabs anomenen
les malalties «filies de la mort».

14. — Es arrencat de sa tenda. Es a

dir, se l'enduen a enterrar. Rei deis es-

glais és la mort.

15. — El segon hemistiqui ha estat

interpretat com una imatge d'un cástig

del cel. Potser sí, pero tant peí verb sem-

brar o escampar, com per la idea pre-

dominante més aviat el significat és de

purificar, netejar o desinfectar per mitjá

del sofre.

16-19. — Per sota, les seves reís. Amb
aquesta imatge de la destrucció deis ar-

bres, s'indica que l'inic será punit ádhuc
en els seus filis.

20. — Del sen cas... els de ponent. No
desconeixem les objeccions que, en nom
d'una bona i antiga tradició, poden fer-

se ais mots llevant i ponent que hem em-
prat en la versió d'aquest verset. Cre-

iem que així el significat és més ciar i,

després de Schultens, difícilment hom
pot adoptar altra versió.

21. — Compari's aquest acabament
amb el VIII, 13 que estreny més i més
el lligam entre les diverses parts del

llibre de Job.
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SISE DISCURS DE JOB

(XIX)

Job respon a Baldad

(C. XIX.) X
I parla Job, i digué

:

¿Fins quan afligireu la meva ánima

i m'aclaparareu amb paraules ?

3
Ja fa deu vegades que m'ultratgeu,

¿no teniu vergonya de maltractar-me?

4 Posat que jo hagués pecat,

en mi restaría la meva errada.

5 Pero vosaltres que us enaltiu contra mi,

i argüiu contra mi el meu oprobi,

6 sapigueu, que és Déu qui em tracta a tort,

i m'ha envoltat de la seva xarxa.

7 Vet ací que jo clamo : Socors ! i cap resposta !

Puc ben cridar : no hi ha justicia

!

8 Ha barrat el meu camí perqué no passi,

ha escampat tenebres en els meus camins.

9 M'ha despullat de la meva gloria

i ha llevat la corona de la meva testa.

10 Ha minat tot i'entorn i traspasso,

i ha desarrelat com un arbre la meva esperanca.

2.

—

Fins quan afligireu. L'exegesi res- tradueixen oprimiu (« oprimentes me »).

ta vacil-lant entre afligireu i fatigaren. Leopold hi posa un iod d'hífil. Innom-
Hem adoptat la forma del text masoré- brables han estat els canvis proposats

;

tic, que és menys rara i que és seguida creiem més segur no moure'ns del text

per Vg. i la majoria de les versions. masorétic.

3-
—

Ja Ia deu vegades. Els mots deu io. — Ha minat totVentorn. Es com-
vegades, com també el nombre sel, ser- para amb un edifici que s'enderroca de

veixen per a quantitats indetermina- mica en mica. Es com un arbre del qual

des. desarrela Pesperanca en un esdevenidor

M'ultratgeu. Els LXX i la Vulgata, millor.
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11 Contra mi ha arborat la seva ira

i m'ha comptat entre els seus enemics.

12 Vénen aplegáis els seus exércits,

i fressen la seva ruta contra el meu camí,

i acampen entorn ele la meva tenda.

Job abandonat de tothom

13 Els meus germans ha allunyat de mi,

i els meus amics de mi s'han decantat.

14 Els meus parents m'han deixat,

i els meus íntims m'han oblidat.

15 Els hostes de ma casa i les nieves serventes

era tracten com un foraster,

jo sóc un estrany ais seus ulls.

1G Crido el meu servent i ell no em respon,

l'he de suplicar

!

17 Put el meu alé a la meva dona,

i he esdevingut repugnant ais filis de les meves entranyes.

12. — Els seus exercits. Qo és, tots els

mals desfermats contra ell l'han asset-

jat i s'han llancat aihora contra els seus

béns, el seu eos i el seu esperit. Es un
setge que oprimeix tot el seu ésser.

14 i 15. — Els meus parents m'han dei-

xat. Dhorme canvia de lloc uns mots
d'aquests dos versets i els tradueix així

:

« 14
lis ont disparu, mes proches et mes

familiers,

lis m'ont oublié, 15, les hótes de ma
maison !

15 Et mes servantes me considérent

córame un étranger,

Je suis un barbare á leurs yeux. »

No negarem que l'argumentació, a

base d'unes proporcions anormals d'a-

quests dos versets, faci pensar; amb
tot, aquest recurs no és necessari. El

sentit, respectant el text, és ben cor-

réete i ciar.

16. — Crido el meu servent. La má-
xima humiliació respecte deis ser-

vents.

17. — Ais filis de les meves entranyes.

Job anomena els seus filis que eren

tots morts (I, 18-19) ; Gr. diu « filis de

les concubines », pero aixó no té cap

fonament. ExceHents autors traduei-

xen : « Els filis de les mateixes entra-

nyes que jo», és a dir, germans.
Aquest verset presenta una seriosa

dificultat a causa del mot channothi del

segon hemistiqui i que vol dir: he supli-

cat. Aquesta és la versió directa, car

la reí del verb és congraciarse algú amb
la súplica o petició. Houbigant, Ros-
senmüller i Dhorme, acudint a l'árab

i al siríac, volen que sigui un verb

diferent de congraciarse i que signifiqui

esdevenir fétid, fer mala olor, ranciejar.

Aquesta interpretado s'adiu millor a

paraHelisme del vers.
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18 Fins els infants em menyspreen,

si m'aixeco, parlen contra mi.

19 Em teñen horror tots els meus íntims,

i aquells que jo amava es tornen contra mi.

20 Ma pell i ma carn s'han encastat ais ossos,

no m'ha restat sinó la pell de les dents.

21 Compadiu-vos de mi, compadiu-vos de mi, vosaltres, amics

car la má de Déu m'ha tocat ! [meus,

22 ¿Per qué em perseguiu així com Déu

i de la meva carn no us assacieu?

ESPERANQA DE JOB

23 Qui pogaés fer que les meves paraules fossin escrites,

qui pogués fer que en un llibre fossin consignades

!

24 Que amb cisell de ferro i amb plom

fossin gravades en la pedra per sempre

!

25
1 jo sé que el meu Vindicador és viu,

i a la fi damunt la pols s'aixecará

;

26 que la meva pell revestirá la meva ossada,

20.

—

No m'ha restat sinó ¡a pell de

les dents. Es una expressió hiperbólica,

difícil de comprendre en el nostre llen-

guatge corrent. El sentit és : estic re-

duit a Vúltim extrem. Es molt probable

que no em queda sino la pell de les dents

fos una expressió proverbial com

:

«portar Pánima a les mans» o «portar

la seva cara a les dents » etc. Qui vul-

gui llegir les múltiples conjectures fetes

entorn d'aquest verset, vegi Beer (Der
Text des Buches Job), Dhorme (Le livre

de Job), Budde (Bettráge Tjxr Kritik des

Buches Hiob) i Driver and Gray (The
book ofJob)

.

22. — / de la meva carn no us assacieu.

Com nota Vaccari, en moltes llengües

orientáis, « menjar la carn d'algú» sig-

nifica calumniar, llevar la fama.
25. — La Vulgata en la seva versió

no sois s'aparta del text masorétic, sinó

també de les altres versions :

«Scio enim quod Redemptor meus uiuit,

et in nouissimo die de térra surrecturus

sum.»
Hem tingut compte que la nostra ver-

sió no s'apartés gens ni mica de la fideli-

tat literal del text. La idea de Job és cla-

ra : Déu, que és el meu Vindicador (goali),

davant de tantes acusacions, viu i sos-

tindrá sempre la meva innocencia, puix

Ell, així com és el primer de totes les

coses, també és el darrer, l'A i l'O.

25.

—

Damunt la pols s'aixecará. La
pols significa sovint els sepilieres, el

xeol. A la fi, Déu donará la darrera i

definitiva sentencia.

26-27. — Que la meva pell revestirá

Ja meva ossada. Knabenbauer ha resu-

mit els esforcos de tots els temps i deis
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amb la meva carn jo veuré Déu

!

7 El veuré jo, jo mateix,

els meus ulls el veuran, no pas un altre,

ja es deleixen en mon si les meves entranyes.

8 Llavors direu : ¿Per qué el perseguíem,

quin pretext trobárem contra ell?

9 Temeu per vosaltres el glavi;

car el glavi és venjador d'iniquitat;

per tal que sapigueu que hi ha un judici.

SEGON DISCURS DE ZOFAR

(XX)

La dissort del malvat

(C. XX.) 1
l parla Zofar el Namatí, i digué

:

2 Per aixó els meus pensaments em mouen a respondre,

i ho delejo per l'agitació que hi ha en mi.

exegetes amb aquests mots : « Versicu-

lus breuis, septem constans uoculis,

at undequaque difficultatibus septus. »

Vaccari en la seva versió declara aquest

passatge de la següent manera: «Job
esperarla retornar en el eos a vida no-
vella i amb la vista de Déu gaudir de

la seva rehabilitado. Sant Jeroni co-

menta així lluminosamentla interpreta-

do tradicional d'aquest text: «Resur-
rectionem corporum sic prophetat, ut

nullus de eo, uel manifestius uel can-

tius scripserit» (Epist. LUI, 8) «Nullus
tam aperte post Christum, quam iste

ante Christum de resurrectione loqui-

tur.» (Lib. c. loan. Hieros., 30).

27. — Es deleixen... les nieves entra-

nyes. El tercer hemistiqui esdevé cla-

ríssim tenint en compte que les entra-

nyes i els ronyons son, entre els hebreus
i els assirians, el lloc de l'emotivitat i

del sentiment.

28. — Llavors direu. És evident que
si els amics són els qui parlen, el text

ha de dir en ell i no en mi que porta el

text masorétic
;
per tant, hem acceptat

el canvi de en mi en en ell que está ben
justificat pels LXX, Vulgata, Teodoret,
i fins per alguns manuscrits hebraics.

Vegi's K. Beer, op. cit.

29. — El primer hemistiqui i el tercer

no teñen dificultat : Den com a defensor

de Job té el glavi ifará justicia. En el se-

gon hemistiqui cal teñir en compte que
glavi significa la justicia divina.

S
- ANTIC TESTAMENT VI
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3
Jo m'he sentit retrets ultratjosos

el meu esperit treu del meu seny la resposta.

4 ¿No saps tu que de tostemps,

d'encá que l'home fou posat damunt la térra,

5
el triomf deis malvats és breu,

i la joia de l'inic dura un moment?
6 Ni que fins ais cels s'alcés la seva altivesa,

i el seu cap toqués els núvols,

7 com la seva femta desapareix per sempre,

els qui el veien, diuen ¿on. és?

8 Fuig volant i no se'l troba,

s'esvaeix com una visió nocturna.

9 L'ull que el veia no el veurá més,

el lloc del seu sojorn no l'albirará més.
10 Els seus filis demanaran caritat ais pobres,

i les seves mans tornaran el que han robat.

11 Els seus ossos, plens encara de vigor jovenívol,

amb ell jauen en la pols.

12 Puix que el mal ha estat dok a la seva boca,

i l'ha amagat sota la seva llengua,

13
i l'assaboria sense engolir-lo,

i el retenia enmig del seu paladar.

14 Son nodriment en ses entranyes es transforma,

en el seu si torna fel d'escorxons.

15 Ha engolit riqueses: les perbocará;

3 . — Jo m'he sentit retrets ultratjosos.

Job els havia tractats de falsos amics,

d'ineptes, d'injustos, etc. (cf. XIII, 43

;

XVI, 2; XIX, 3). Ara Sofar condemna
els de Job i lloa els seus i els deis

companys.
7. — Com la femta. Aquests mots

han estat objecte de diferents interpre-

tacions, ja estenent el seu significat ñns

a fer-lo derivar del siríac i relacionar-lo

amb el mot grec ysXká per arribar a

identificar-lo amb un fantasma o espec-

tre que rapta els nou-nats. Hem deixat

el text tal com está en l'original car

no creiem necessária cap mutació ni

extensió per a la inteHigéncia plañera

del text. Vegi's Dhorme que patrocina

l'extensió del significat.

9. — Duhm suprimeix aquest verset.

10. — Dhorme col-loca aquest verset

després del 19. Els seus arguments no
acaben de convencer.

14.

—

Fel d'escorxons. Metzina d'es-

corcons. Els antics creien que les met-

zines eren segregades per la bufeta

biliar.
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Déu les hi traurá del ventre

!

lí: Veri d'escorcons ha xuclat,

la llengua de la víbria el matará!

17 No veurá correr més els rierols d'oli novell,

els torrents de llet i de mel.

18 Tornará els seus guanys, afanyats sense engolir-los,

tant com adquirí restituirá sense gaudir-se'n;

19 perqué oprimi i desempará els pobres,

robá per fer-se una casa i no l'ha edificada

!

20 Perqué no ha encalmat els desigs del seu ventre,

la seva cobejanca no tindrá acompliment.

21 Res no escapá a la seva voracitat,

per aixó el seu benestar no dura

!

22 En plena abundáncia, cau en fretura,

tots els cops de la malauranca cauen sobre ell.

23 El seu ventre prou s'omplirá:

Déu descarregará damunt seu el foc de la seva ira,

i la fará ploure damunt seu peí seu menjar.

24 Si s'escapa del ferro de l'espasa,

el travessará l'arc de coure.

25
1 el dardell surt del eos,

20, Ecl. v, 9.

17. — Klostermann, citatper K. Beer,

canvia rius, per oli novell. Que el text

masorétic, tal com está, resulta estrany,

no cal negar-ho. En canvi, acceptant

aquesta versió, el paraHelisme queda

perfecte.

20. — Els desigs del seu ventre. Ball,

Beer, Duhm, Merx i Siegfried tots han
cregut del cas retocar almenvs els mots
el seu ventre del primer hemistiqui que

els sembla difícil d'entendre. No ho
creiem així; a qui no domina els seus

desigs, li passará com a qui es deixa

portar peí seu ventre sempre famejant.

Aixó ens sembla ciar.

23. — / la fará ploure... peí seu men-
jar. El primer i el segon hemistiqui amb
l'addició del mot Déu esdevenen clars i,

en general, els hermeneutes poca difi-

cultat hi troben; la dificultat seriosa

és en el tercer, que diversament ha
estat traduit, canviat o retocat i inter-

pretat, particularment a causa deis

mots el seu menjar que a alguns sembla
que no encaixen amb els mots que els

precedeixen. No ho creiem així, car

aquest menjar pot ésser el furor, en el

sentit que Déu fará ploure damunt
de Job un menjar (el seu) de furor.

Aquesta imatge es troba en altres in-

drets, com: «fará ploure dolors da-

munt d'ell» (Ps. X, 7). Totes les hipó-

tesis, i no són poques, entorn d'aquest

hemistiqui ens han semblat poc fona-

mentades.

25. — / el dardell surt. Potser fóra

millor de traduir: penetra i surt del eos.

Sigui com vulgui, la idea és que amb
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pero la punta lluenta li ha travessat el fel.

Terrors de mort l'assalten,

26 tota tenebra és reservada ais seus tresors,

un foc que no ha estat enees el devorará,

i consumirá tot el que resta en sa tenda.

27 El cel revelará la seva culpa

i la térra es drecará contra ell.

28 Tot el que hi ha en sa casa desapareixerá,

emportat en el dia de la ira divina.

29 Aquesta és la sort que Déu reserva a 1'inic,

i l'heréncia que l'Omnipotent li té senyalada.

SETÉ DISCURS DE JOB

(XXI)

Resposta de Job a Zofar

(C. XXL) Uparla Job, idigué:

2 Pareu ben bé esment a les meves paraules,

aturin-se aquí els vostres conhortaments.

3 Suporteu que jo parli;

després d'haver parlat, riu-te 'n encara !

4
i Es que jo adreco el meu plany contra un home?

¿com no s'impacientará el meu esperit?

5 Mireu-me i espanteu-vos,

Vare li envía un dardell que el travessa 3. — L'alternaria de la segona per-

i la punta surt per l'esquena, i per aixó sona del plural amb la del singular és

la lluentor i els terrors. forca usada en el llenguatge vivent, so-

26. — Tota la tenebra és reservada ais bretot quan es parla amb vivesa.

seus tresors. Tenebra significa, ací, des- Riu-te'n encara. Aqüestes paraules

ventura, desgracia, com en XV, 22. son adrecades a Zofar.
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poseu la má damunt la boca.

6 Quan hi pensó m'esgarrifo

i la meva carn s'esborrona.

Job refuta els. arguments de Zofar

7 ¿Com és que campen els inics,

i envelleixen afermant llur puixanca ?

8 Llur prosperitat s'aferma davant d'ells,

teñen llurs planeóos davant deis ulls.

9 Llurs cases són en pau, fora de perill,

i la verga de Déu no penja damunt d'ells.

10 Llur brau fecunda i mai no falla,

llur vaca vedella i no avorta.

11 Deixen trescar com un ramat llurs infants,

i llurs filis saltironen.

12 Canten a so de tamborí i de cítara,

i es diverteixen al toe de la flauta.

13 Consumeixen. En benauranca fineixen llurs dies,

tranquillament davallen al llim.

14
1 aixó que digueren a Déu :

No volem pas conéixer els teus camins.

15 ¿Qui és l'Omnipotent perqué el servim?

¿quin profit traurem de suplicar-lo?

16
ci Llurs béns, dones, no són en llur má?

7, Ir. xii, 1 ; Hab. 1, 3. — 15, Mal. ni, 14.

5 .
— Posen la má damunt la boca. Sig- indrets, la tremenda sort que els espera

niñea callen. en Palera vida.

7.

—

¿Com és que campen els inics? Seguint les versions de Simmacus,
Torna el problema de la recompensa Vulgata i Siríaca, hem acceptat el canvi

en aquesta vida. Demostra com no és de punts del mot iechattu i aleshores

veritat que els malváis siguin sempre i aquest mot procedeix de nachat i signi-

tot seguit castigats en aquest món. fica : davallen.

13. — Consumeixen. Job, per tal de 16.

—

¿Llurs béns, dones, no són en llur

demostrar la seva tesi contra els argu- má? En aquest verset escau la forma
ments deis seus amics, descriu la ben- interrogativa i el sentit queda perfecta-

aurancaexclusivament/¿/;^wa/de molts ment. £1 significat és : els malvats han
malvats; sap, pero, i ho dirá en altres gojat de felicitat com si ells, ací a la
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Pero lluny de mi el sentiment deis inics

!

7

¿ Quantes vegades la llántia deis inics s'apaga,

i llur malauranca cau damunt d'ells?

¿ Quantes vegades els escampa amb la seva ira,

8
i son com la palla davant del vent,

i com el boíl que el torb arrabassa?

El cástig dels fills

19 Déu reserva el cástig per ais seus fills— dieu,

—

dones, que castigui l'inic perqué aprengui

!

20 Que amb els seus ulls vegi la seva desventura,

i begui de la ira de l'Omnipotent.

21 ¿Té cura de sa casa després d'ell,

quan el nombre dels seus mesos és trencat?

22 Es que a Déu cal ensenyar-li ciéncia,

a Ell qui els enlairats judica.

23 L'un mor en plena prosperitat,

tot felic i tranquil

;

24 amb els lloms coberts de greix,

i ben regat el molí dels ossos

!

25
1 l'altre mor amb l'ánima amargada,

sense haver gustat cosa bona.

térra, disposessin de tot. Aquest he-

mistiqui és irónic i clou els raonaments
que precedeixen. Acaba amb una mena
de conjur : Déu em guardi de baratar la

meva consciéncia per la prosperitat dels

inics.

17.

—

¿Quantes vegades els escampa?

El tercer hemistiqui d'aquest verset és

difícil de traduir ; el mateix Ehrlich

el considera intradui'ble. Amb l'inter-

rogant que li correspon naturalment el

sentit és ciar: més vegades prospera

el malvat en aquest món que no pas el

just.

22. — Gray (The book ofJob) i Tor-
czyner (Das Bnch Hiob) consideren

aquest verset com estrany al context i

el suprimeixen. No ho creiem així : la

mobilitat d'idees de Job és més que jus-

tificada davant la injusta escomesa dels

que es diuen amics seus.

23-26. — L'un mor en plena prosperi-

tat. En aquest món, els uns riuen i els

altres ploren, sense que s'ho mereixin

ni els uns ni els altres. Pero les dife-

rencies s'acaben en el sepulcre on tots

són iguals. Déu té les seves raons per

a permetre-ho, raons que nosaltres no
podem capir.

24. — Regat. Qo és, pie de vida.

25. — Sense haver gustat cosa bona.

Es a dir, no ha gustat el plaer.
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26
1 tots dos jauen igualment en la pols

i els verms els cobreixen

!

27 Bé, jo conec els vostres pensaments,

i els judiéis que contra mi forgeu.

28 Car dieu : ¿ On és la casa del prohom ?

¿ i on és la tenda que habitaven els inics ?

29 ¿No ho heu preguntat ais vianants,

i llurs testimonis no haveu reconegut ?

30 Que el malvat és reserva! per al dia de la ira,

per al dia del desastre és estalviat.

31 ¿Qui gosa a tirar-li en cara el seu comport,

i qui li fa pagar el que ell ha fet?

32 Quan ell ais sepulcres és portat,

ell mateix damunt el seu túmul vetlla.

33 Lleus són per a ell les gleves de la valí,

porta tothom al seu seguici,

i davant seu munió de gent sens nombre.
34 ¿Per qué em doneu, dones, un conhort tan va?

En les vostres respostes no hi ha hagut sino engany

!

27 ss. — Car diuen. Els amics ha-

vien recolzat els seus arguments amb
l'exemple de Job, i ara pren el mateix
exemple propi per a rebatre'ls.

29. — Vianants. Els qui corren món
i coneixen les contrades i saben el que
passa peí món.

30.—Que elmalvat és reservat. Aquest
vers conté el testimoni deis vianants,

segons els quals si els inics són estal-

viats en aquest món, és perqué llur cás-

tig está reservat a l'altra vida.

32. — Sepilieres. El particular en lloc

del colíectiu cementiri. — Ell mateix da-

munt del seu túmul vetlla. El ric, del

seu vivent, es fa construir un sepulcre

fastuós. El costum egipci de posar

l'estátua del difunt damunt el túmul o

la caixa no deixava d'ésser imitat a l'O-

rient Aquest hemistiqui és una allusió

a aquest costum. En aquest v. i en el

següent, hi ha una breu descripció d'un

enterrament luxós.



TERCERA D1SCUSSIÓ

(XXII - XXXI)

PARLA ELIFAZ

(XXII)

(C. XXII.) 1
l parla Elifaz el Tamaní, digué :

2 ¿Pot reportar 1'home cap profit a Déu?

Sois a si mateix 1'home assenyat és útil.

3 ¿Qué en treu 1'Omnipotent que siguis just?

4
Si ets integre en els teus camins, ¿qué hi guanya?

¿Es, potser, per la teva pietat que et castiga,

0 entra en judici amb tu ?

5 ¿No és més tost perqué la teva malicia és gran,

1 les teves iniquitats no teñen limit?

ACÜSACIONS CONTRA JOB

6 Tu per un no-res prenies penyora ais teus germans,

i despullares els ñus de llur vestit.

7 Aigua no donares al afatigat,

i a l'afamat negares el pa.

8
I qui té bon brac posseeix la térra,

i l'altiu s'hi estableix.

2-10. — Elifaz torna a expressar el seu

parer que Job pateix pels seus pecats, i

deixant de banda les generalitats co-

menca d'acusar-lo deis pecats que ell

suposa comesos peí Pacient.
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9 Aviaves les vídues mans buides,

i trencaves els bracos deis orfes

!

10 Per aixó al teu entorn hi ha paran vs,

i ets agitat per esglais sobtosos

;

n submergit en la tenebra, no hi veus,

i una inundació d'aigua et cobreix.

12 ¿No és Déu en les altures deis cels?

Veges el cim de l'estelada com és alt

!

13
1 tu dius : ¿Qué sap Déu?

¿Es que jutja a través de la nuvolada?
u Amagatalls li són els núvols i no veu,

per la volta deis cels es passeja

!

15 ¿Vols tu seguir la senda antiga,

que petjaren els homes inics,

16 que fou anorreada abans de temps,

i llur fonament es fongué com un torrent ?

17 Els qui deien a Déu: Aparta't de nosaltres;

¿ qué ens pot fer mai l'Omnipotent ?

18
1 era ell qui omplia llurs cases de benestanca!

Lluny de mi el consell deis inics

!

11. — El primer hemistiqui és un xic

obscur. Vol dir que fenvairan tenebres

i no hi veurás. Dhorme, seguint la ver-

sió deis LXX, tradueix : «La lumiére

s'est obscurcie', tu n'y vois plus.

»

Aquesta suposició és ben argumen-
tada i paleográficament ben probable.

13 i 14. — Convé no oblidar que la

volta del cel, segons els orientáis, és

sólida i que Déu es passeja pels límits

del món, on aquella descansa damunt
de la térra i de les aigües. Sense fer un
abús de Pantropomorfisme, convé de

no desconéixer-lo i fins no perdre'l

d'esment en alguns indrets de la Bi-

blia.

15 i 16.

—

¿Vols tu seguir? Proba-
blement és una al-lusió al Diluvi. (Gn.
III, 8).

17 i 18. — Beer, Budde, Duhm i

Gray suprimeixen aquest dos versets

per suposar-los una glossa composta
amb reminiscéncies del XVI, 14-16.

Judiquem aquesta opinió exagerada, car

amb aquest criteri per norma en l'exe-

gesi de la Sagrada Escriptura, serien

innombrables els versets que caldria

suprimir. En el segon hemistiqui del

verset 17, hem admés el petit canvi de

els per ens, que aclareix definitivament

el text i a més está fonamentat en la

versió deis LXX i en la Siríaca.

18. — / era ell qui omplia. Potser sí

que el canvi de de mi per d'ell fona-

mentat en la versió deis LXX, sigui ad-

missible; aixó no obstant, no el creiem
necessari, car sense ell, el text és prou
ciar i fa una girada de persona molt
atendible en composicions d'una certa,

vivesa i emoció com és el llibre de

Job.
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19 Els justos veient-ho, se n'alegraven,

i rinnocent en feia mofa.

20 Heus ací destruit el nostre enemic,

i devorades peí foc les seves sobrances.

Invitació al retorn a Déu

21 Reconcilia't, dones, amb ell i fes la pau,

i d'aixó et pervindrá bé.

22 Rep de la seva boca la llei,

i posa les seves paraules al teu cor.

23
Si tornes a l'Omnipotent i t'humilies,

si allunyes la maldat de la teva tenda,

24
si estimes l'or com si fos pols,

i com palets de riu l'or d'Ofir.

25
Si l'Omnipotent és per a tu el teu tresor,

i és per a tu com argent apilat,

- 6 llavors en l'Omnipotent te delectarás,

i aixecarás a Déu el teu rostre.

27 Tu rinvocarás i ell t'escoltará,

19, Ps. cvi, 42.

20. — Heus aci destruit el nostre ene-

mic. Alguns moderns (Michaelis, Merx,
Wright, Graetz, Dhorme) han corregit

el nostre enemic, per llurs bens. No els

seguirem en llur argumentació, car el

text masorétic resulta prou acceptable.

Així ho han vist Le Hir i Renán i fins

una mica ho afavoreixen Ball, Duhm,
Siegfried. Aquest v. conté les paraules

del just que ha vist la desfeta de l'inic.

— Devorades peí foc. Pot ésser una al-

lusió a Sodoma.
21. — Reconcilia 't, dones. Al segon

hemistiqui d'aquest verset, alguns exe-

getes volen que, en lloc de et pervindrá,

hom llegeixi la teva collita, fonamentant
llur argumentació en les versions i al-

guns manuscrits. No neguem la valor

d'aquest canvi, pero no el creiem ne-

cessari.

23. — Creiem convenient el canvi de

serás edificat per i fhumilles, proposada
per Ewald i alguns exegetes moderns i

també per Dhorme i fonamentada en la

versió deis LXX.

24. — Si estimes l'or. El sentit és : si

davant la llei de Déu menysprees l'or

que pot dur-te al pecat, com menys-
prearies la pols i els palets de riera. —

-

Ofir era un país on l'or era finíssim,

(cf. I Rg IX, 28). En el text, se'l posa
com si fos l'or mateix.

25 .

— Si VOmnipotent és per a tu. La
versió del Gr. i Vg. descomposa en

dues la paraula betsareika en bet prefix i

el plural de tsar, enemic, i diu : « erit-

que Omnipotens contra hostes tuos».

Aquesta interpretació destrueix el pa-

raÉelisme. Preferim el text masorétic.
— El teu tresor. Literalment: els teus

llin<rots d'or.
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i complirás els teus vots.

Si planeges una cosa, et reeixirá

i sobre els teus camins resplendirá la llum.

Quan siguis caigut, dirás : Amunt

!

A qui té els ulls baixos, Déu el salva.

Ell allibera 1'home innocent,

i tu serás alliberat per la puresa de les teves mans.

VUITE DISCURS DE JOB

(XXIII -XXIV)

Resposta a Elifaz

(C. XXIII.) H parlá Job, i digué :

2 Avui encara, el meu plany és rebel,

la seva má s'afeixuga sobre els meus laments.

3 Qui em faria saber on podria trobar-lo !

i arribar fins al seu soli

!

4 Exposaria davant d'Ell la meva causa;

29, Pr. xxix, 23.

29. — Quan siguis caigut. Aquest ver-

set i el 30 no existien en la versió deis

LXX. Se n'han proposat multitud de

canvis i retocs, i particularment en el

primer hemistiqui. Com que conside-

ren! que el text masorétic és prou ac-

ceptable, no hem admés cap canvi.

30. — Potser convé d'acceptar la

transformació del mot i-naqui (no) en
adam (borne), perqué altrament el sig-

nificat causa certa estranvesa, i és difí-

cil d'argumentar una interpretació ac-

ceptable.

Alguns exegetes voldrien que el verb
del segon hemistiqui estigués en segona
persona del singular. Si així fos, el

text esdevindria més mogut i fins més

ciar, puix tal com está en el TM. sem-
bla una tautología.

1. — Job desitjaria que Déu intervin-

gués en aquest debat amb la seguretat

que li donaría la raó, pero Déu és mas-
sa imperceptible, i nosaltres no entenem
res de les seves obres.

2. — Avui encara el fet de prendre el

moimeri com déla reí merfa que aquell

siguí traduít per amargor o amarg; la reí

és merah, rebellar-se. Creiem que cal in-

terpretar el segon hemistiqui en el sen-

tit que ja voldria Job callar, pero la

má que l'oprimeix és tant pesant que no

pot aturar els laments.

Són moltes les interpretacions i can-

vis que s'han proposat en el text.
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la meva boca fóra plena de retrets.

5 Voldria ben saber qué em respondria,

i comprendre qué cosa té per a dir-me

!

6
¿ Amb tota la for^a vol contendir amb mi ?

No; almenys Ell m'escoltaria.

7 Així l'home dreturer podría discutir amb ell,

i jo seria absolt per sempre del meu jutge.

8
Si vaig a llevant, no hi és,

si a ponent, no el trobo.

9 Si vaig al nord, no Palbiro,

si a migdia, tampoc no el veig.

10 Pero Ell coneix el cami que petjo,

que em provi, i sortiré pur com Tor

;

11
el meu peu ha seguit les seves petjades,

i m'he mantingut en el seu cami sense desviar-me.

12 No m'he decantat del precepte deis seus llavis,

el meu cor ha guardat les paraules de la seva boca.

13 Si Ell vol una cosa, ¿qui el fará desdir?

alió que Ell desitja fa.

14 Per aixó compleix el que ha decretat,

8-9.

—

Si vaig a llevant. Job voldria

trobar Déu per exposar-li la seva cau-

sa, pero Déu es fa invisible i introbable.

Es a dir, Déu és invisible ais nostres

sentits, visiblement no intervé en les

nostres coses, la qual cosa no vol dir

que Ell sigui absent.

10. — Pero Ell coneix el cami que pet-

jo. Es a dir, la meva conducta, tots els

detalls de la meva vida i sap que no sóc

culpable; que m'escruti i jo sortiré del

seu tribunal com l'or passat peí gresol.

Houbigant, fonamentant-se en la versió

siriaca, proposa la lectura de la meva
marxa i la meva parada en lloc d'el ca-

mi amb mi. Generalment, es pren el mot
amb mi com una paráfrasi del sufix, i

hom tradueix el meu cami, el cami que

beijo.

12.

—

No m'he decantat del precepte.

Job no vol dir que no hagi tingut fragi-

litats, sino que es posa en el punt de
vista deis seus contradictors per de-

mostrar que les seves penes gravíssimes

no poden ésser efecte de les seves man-
cances. Per les versions deis LXX i la

Vulgata, tenim 1'aclariment del segon
hemistiqui : en la meva sina he amagat
les paraules de la seva boca. Per aixó

cal canviar en el que ha eslat precep-

tuat en mi per en la meva sina, en el meu
cor.

14. — Per aixó compleix el que ha de-

cretat. Déu és senyor del meu destí,

Ell m'ha enviat aqüestes dolors, el seu

decret s'ha acomplert en mi. Es Déu
qui decideix i executa. No creiem neces-

sari el canvi, fundat en les versions

Vulgata i Siríaca, del mot chougo en
chego, car el significat és ben ciar. El

segon hemistiqui és la transició na-

tural del v. 14 al 15.
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i com aqüestes, en té moltes a la pensa.

15 Per aixó en la seva fac jo m'esglaio,

només de pensar-hi, tinc paüra d'Ell.

16
1 Ell ha afrevolit el meu cor,

i l'Omnipotent m'ha pertorbat.

17 No son pas les tenebres el meu matament,

ni la boira que em cobreix el rostre.

Els imcs se la campen

(C. XXIV.) ^Per qué l'Omnipotent no es reserva els seus temps,

i els qui el coneixen no veuen els dies d'Ell?

2 Uns avancen les fites,

roben el ramat i el seu pastor.

3 S'emporten l'ase deis orfes,

preñen en penyora el bou de la vídua.

4 Empenyen el pobre fora de camí,

i els indigents del país són forcats a amagar-se.

17. — No són pas les tenebres. Job diu,

-ordináriament, tenebres ais seus dolors.

Molts són els canvis i interpretacions

d'aquest verset que han proposat els

exegetes. Tenint en compte el v. ante-

rior, el sentit seria : El meu matament no

.és el dolor ni els mals físics que m'afligei-

xen, sino la terror divina, la por que De'u

siguí el meu enemic.

1. — ¿ Per qué TOmnipotenl... L'he-

mistiqui fonamental del verb és el se-

gon; el primer és més aviat incidental.

Traduim el verb Nitxfan del primer he-

mistiqui per reservar, com Delizsch.

D'altres el tradueixen en altres sentits

de qué és susceptible, com ocultar, etc.

El sentit del vers és : ¿ Per qué Déu no

disposa els temps de manera que els seus

servents vegin els seus dies ?

Job está perplex perqué la justicia de

l'Omnipotent que regeix el món no
apareix en el curs de les coses huma-
nes ; ell voldria que Déu castigués

l'inic quan la seva conducta és dolenta.

Dhorme, fonamentant-se en la versió

deis LXX, suprimeix el mot no i tra-

drueix : « Pourquoi á Shaddai" [ ] les

temps ont-ils été cachés». No creiem

necessária aquesta supressió. A més, a

Xaddai no hi ha res amagat.
2. — Sembla el primer hemistiqui

massa curt i com si li manqués un sub-

jecte, que Bickell, Mer, Siegfried, Dhor-
me i d'altres supleixen amb els malváis.

Ja el lector naturalment ho fa. El can-

vi que Budde, Merx, Siegfried, Dhorme
fan en el segon hemistiqui de i el seu

pastor en lloc de / el fan pasturar, fona-

mentant-se en els LXX, és ben accep-

table.
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Penes dels bons

r>

Altres, com l'onagre en el desert,

surten dejorn en cerca d'aliments

;

l'estepa els forneix el pa per ais filis.

G Seguen a la nit en el camp dels altres,

i veremen la vinya del malvat

!

7 Dormen nusos per manca de roba,

no hi ha cobertor per a guardar-los del fred.

8 Les pluges de muntanya els mullen,

i sense teulat, s'arrapen a les roques.

Injustícies impunides

9 Arrabassen Porfe de la mamella,

i el malaurat maltracten.

10 Despullen els qui van sense vestit,

i arrabassen la garba ais famolencs

;

11 En els seus trulls premsen l'oli

trepitgen la verema i encara sedegen.

12 Munten de la ciutat els gemecs dels morents,

5 .
— Altres, com Vonagre. Continua

l'enumeració de les fetes dels bergants

(beduins). Gr. i Vg. i molts autors

moderns segueixen aquesta interpreta-

ció. En canvi d'altres, com Welte,
Dilmann, Kabenbauer i Zschokke, l'a-

pliquen a les victimes. Nosaltres fem
el mateix. El text és difícil. En l'ori-

ginal hebreu no hi ha altres, sinó que
comenca amb hen, vet aci.

6. — Verament, la lectura a la nit en

lloc de el seu farratge proposada per

Houbigant, ha estat una bona troballa

i l'han seguida molts exegetes moderns.

Ja la mateixa Vulgata havia defugit la

lectura del nostre text i havia traduit

amb certa paráfrasi agrum non snum.

9. -Molts moderns traslladaren aquest

verset davant del verset 4. Potser sí

que el seu significat Higa més amb el

context d'aquell.

10. — Despullen els qui van sense ves-

tit. Es la versió literal del text. Com
Vg. traduim nassa, auferre, arrabassen.

Aquesi verb, pero, pot teñir la signifi-

cado de portar i així alguns tradueixen

el segon hemistiqui : « i famolencs por-

ten garbes», referint-se a l'explotació

dels indigents que mal menjats obli-

gaven a portar la cárrega.

12. — Munten de la ciutat. Els he-

mistiquis primer i tercer d'aquest ver-

set han estat subjectes a tota mena
de retocs i canvis ; no negarem llur

enginyositat. Respectant el text maso-
rétic, el sentit del primer és ben ciar,

i el tercer es pot ben bé acceptar en el

sentit que Déu no atendrá Pestultícia
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i l'ánima deis ferits crida,

i Déu no se'n capté

!

13 D'altres són rebels a la llum,

no en coneixen les vies,

no en segueixen les senderes.

14 A punta d'alba es lleva l'assassí,

i mata el pobre i el freturós

;

i durant la nit marxa el lladre.

15
1 l'ull del adúlter espia el capvespre,

i diu : No em veurá cap ull

,

i posa un vel a la seva cara.

16 Altres, de nit, foraden les cases,

que de dia han ullat,

no volen saber res amb la llum

!

17 Per a ells el matí és ombra de mort,

car les terrors de la nit els són familiars.

18 Llisquen rabents sobre la fac, de les aigües,

i és male'ída llur sort damunt la térra,

i no es girará més envers les seves vinyes.

de tots aquests malvats. — Morents...

ferits, a causa deis mals tractes deis

tirans

.

13. — Rebels a la llum. La llum és el

bé; la tenebra és el mal. «Omnis enim
qui male agit, odit lucem » (Jo. III,

20). «Abiiciamus ergo opera tenebra-

rum.» (Rom. XIII, 12). Alguns exe-

getes col-loquen aquest verset després

del verset 16.

14-16. — A punta d'alba es lleva. En
aquests vv. se citen tres menes de de-

linqüents que odien la llum i cerquen

lestenebres: l'assassí es lleva «apun-
ta d'alba» ; l'adúlter cerca el «capves-

pre» ; el lladre espera la «nit». Així

queden lligats lógicament els vv. 13 ss.

Dhorme posa el tercer hemistiqui

del v. 14 després del v. 15. Merx,
seguit per molts hermeneutes mo-
deras, proposa que en el tercer hemis-
tiqui es faci un canvi de será com un
lladre en i en la nit marxa el lladre.

16. — Altres, de nit, foraden les cases.

Com que les cases eren fetes de fang i

de palla, la manera més senzilla d'in-

troduir-s'hi era foradant el mur. Així

es feia i es fa encara en les tribus orien-

táis.

17. — Per a ells el mati és ombra de

morí. Odien la llum del dia com si fos

una ombra profunda, i estimen la nit

com una aurora. No pot negar-se que
aquest verset, literalment i respectant

el text masorétic, és obscur. Es una
idea análoga a la del verset anterior

:

la matinada és ja perillosa per ais lla-

dres, car és l'hora en qué coneixen els

perills d'una sorpresa.

18-24. — Alguns hermeneutes, fona-

mentant-se en el sentit d'aquests ver-

sets que costa de lligar amb el context

d'aquest capítol XXIV, els col-loquen

després del verset 13 del capítol XXVII
i els posen en la boca de Zofar el Naha-
mati. O bé, Job repeteix aquí irónica-
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19 Com l'eixut i la calor xuclen les aigües de les congestes,

així el llim al pecador.

20 El si de sa mare l'oblida,

els cues en fan festa,

ningú no en servará record

;

será capolada com un arbre la iniquitat.

21
Ell maltractá l'eixorca sense filis,

i mai no féu bé a la vídüa.

22 S'emmena els potents amb la veu de la forca,

ressorgeix quan ja desesperava de la vida.

23 Déu el deixa en seguretat i ell s'hi fa fort,

pero els seus ulls vetllen sos camins.

24 Tot d'una s'enlairen, i després ja no són,

ment les frases deis seus amics sóbrela

rapidesa deis dies deis malvats.

—

En-
vers les sevesvinyes. Que no tinguin lloc

permanent per plantar vinyes que exi-

geixen temps llarg. Es creu que potser

era un proverbi que aquí seria de mal
averany.

19. — Es el mateix pensament ex-

pressat per una metáfora de color local.

Hi ha una desproporció entre aquests

dos hemistiquis ; el segon és mancat
de verb. No ens hem atrevit a seguir

les hipótesis d'Ehrlich, Duhm, Voigr,

Grimme, Budde, Dhorme, etc. Sense
el verb i amb l'addició de (com) n'hi ha
prou per a la inteligencia del text, que

en definitiva és el que volen aconseguir

tantes hipótesis. Vg. tradueix : «Ad ni-

mium caíorem transeat ab aquis niuium,

et usque ad inferos peccatum illius »

20. — El si de sa mare Voblida. Vg.
«obliuiscatur eius misericordia.» (re-

chem, en plural, també vol dir miseri-

cordia). Deixem aquest verset sense

retoc ni canvi de cap mena. El sentit,

tal com está, és prou ciar. No ens sem-
bla pertinent de seguir els esforcos de

Dhorme. Vegi's Knabenbauer. Potser

fóra acceptable de dividir el verset no-
més en tres hemistiquis.

21. — En lloc de nodrirá, hom pro-

posa maltractá. Potser és la venadera

lligó, fonamentada en la versió deis

LXX. Knabenbauer ja diu : « est enim
etiam in sermone clasico pascere et

pasci quandoque uastare, depopulari ».

La idea amb tot és prou clara : tant

l'estéril com la vídua serán escome-
ses perqué no teñen fill o marit que les

defensi.

22.

—

S'emmena els potents. Amb la

seva prepotencia o amb la seva autori-

tat o amb la forca del mal exemple,
se'ls emmena al delicte, i sempre té la

sort de ressorgir, ádhuc quan semblava
imminent la seva caiguda. Aquest ver-

set ha estat molt retocat pels herme-
neutes moderns. Knabenbauer no creu

necessari cap retoc, car el sentit és

prou satisfactori : es ja seus els forts

amb la seva jorga, i, quan s'aixeca con-

tra algú, hi ha perill de la vida.

24. — Tot d'una s'enlairen. La seva

prepotencia dura poc, després són hu-
miiiats per la mort com els altres mor-
íais. Per al malvat ara ha arribat el

temps de la sega i brotará el que li per-

toca, tindrá la sort de la cogula desti-

nada al foc. Tampoc en aquest verset

hem cregut necessari seguir la bastimen-

tada hipotética d'alguns hermeneutes
moderns. Com que el sentit de que els

malvats serán humiliats, és prou ciar,

no ens hem mogut del text masorétic.
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depereixen com els altres mortals,

i són segats com l'espiga madura.

I si no és així, ¿qui em convencerá de mentider,

i reduirá a no-res les meves paraules ?

TERCER DISCURS DE BALDAD
(XXV)

Cap home no És pur davant Déu

(C. XXV.) 'I parla Baldad el Suhí, i digné :

2 A Ell pertany la dominació i la terror,

Ell que manté la pau en les seves excelsituds.

3 ¿Poden comptar-se les seves legions?

¿sobre qui no sorgeix la seva llum?

4¿Com podrá Trióme justificar-se davant Déu,

i com será pur el nat de dona?
5
Si ádhuc la lluna manca de resplendor,

i els estéis no són purs ais seus ulls

!

6 Quant menys Thome que és un verm,

i el fill de l'home que és un cuc

!

i. — Alguns hermeneutes, conside-

rant massa curt el discurs de Baldad, i

potser també per alguna que altra idea

no adient amb les habituáis de Job, han
procedit a una reconstrucció d'aquell

amb un seguit de transposicions de ver-

séis del capítol XXVI, i difícilment po-

sant-se d'acord en la composició del

total. La hipótesi més corrent és la

d'Elzas, seguida per Reuss, Siegfried,

Dhorme i algún altre, en qué hom su-

posa que el discurs de Baldad segueix

en el capítol XXVI, 5-14 en virtut d'una

intercalació d'una plana o columna ma-
nuscrita entre el XXV, 6 i el XXVI,
1-4. Aixó no obstant, Budde, Regnier i

Ricciotti ben modernament defensen el

text actual. Qui vulgui extensos de-

talls, vegi Gray (op. cit.), Regnier (Re-

vue Biblique, 1924) i Dhorme (Revue
Biblique, 1924).

2. — A Ell pertany la dominació. En
aquests versets (2-6), Baldad contesta el

que ha dit Job en el cap. anterior sobre

el govern de Déu en el món, i addueix
aquest argument : si Déu manté la pau
i l'ordre en les seves excelsituds, els án-

gels i els astres, ¡quan més podrá go-
vernar sáviament l'home

!

3. — Alguns crítics proposen el canvi

de aorcho (la seva llum) per aorbo (el seu

parany) fonamentant-se en els LXX. No
és un intent inacceptable, pero el text

actual també és prou ciar i defensable

;

és més discutible l'afirmació que, con-
servant-Io, no hi ha paraHelisme.

6 - ANTIC TESTAMENT VI
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NOVE DISCURS DE JOB

(XXVI-XXVII)

Tercera resposta de Job a Baldad

(C. XXVI.) H parla Job, i digué :

2 Quin ajut dones a l'impotent,

i quins socorsos al brac que no té foixa

!

3 Dones consells a l'orbat de saviesa,

i has fet ostentado de la teva prudencia

!

4 Pero ¿amb qui creus haver parlat,

i d'on ha vingut la teva inspiració ?

Job parla de l'omnipotéxcia de Déu

5 Els morts tremolen sota térra,

sota les aigües i llurs habitants.

6 Davant seu el Uim és nu,

i l'infern no té cobertor.

1. — Job en aquesta nova resposta a

Baldad, adrecada alhora ais altres amics,

comenca escarnint irónicament les so-

lemnes sentencies de Baldad (vv. 2-4) i

després ret homenatge a la potencia de

Déu (5-14). Tot seguit vindica nova-
ment la seva innocencia, declarant que
mai no fará hipócrites confessions con-

traríes a la seva consciéncia (XXV, 2-6)

;

i acaba fulminant anatemes contra les

injuries i les calumnies que li han esco-

pit al rostre els falsos amics (7-23).

2. — Impotent. Job ho diu de si ma-
te ix.

5 .
— En el v. anterior Job insinúa que

Baldad, en parlar de l'omnipoténcia de

Déu, no li ha ensenyat res de nou ; en

aquest v. demostra que les seves idees

són encara més nobles i clares que les

de Baldad. En efecte, la síntesi en qué
descriu la majestat divina, és admirable.

Hem traduit refaim per morts; Sant

Jeroni i la Vulgata per gegants ; d'al-

tres per manes. Sembla que alguns crí-

tics fonamenten aquesta darrera versió

en Is. XIV 9 i Pr. IX, 18. En la pun-

tuado masorética el mot sota pertany

al segon hemistiqui. És evident que
aquest verset ha sofert la pérdua d'al-

gun mot.
6. — Molts traductors deixen intro-

du'it el mot Abaddon, infern, lloc de per-

dido. Nom característic, el mateix que

xeol.
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7 Ell estén el septentrió sobre la buidor,

i penja la térra damunt del no-res;

8
Ell tanca les aigües en els seus núvols,

i els núvols sota aquest pes no s'esqueixen.

9 Posa un vel a la fac del seu tron,

i hi estén la nuvolada.

10 Ha encerclat la fac. de les aigües

fins allá on la llum confina amb la tenebra.

11 Les columnes del cel trontollen,

s'espanten davant la seva amenaca.

12 La seva forca agita la mar,

la seva inteligencia domina el monstre.

13 Peí seu alé els cels s'aclareixen,

la seva má esmicola la serp fugissera.

14
1 aixó no és sinó una ombra de l'ombra seva

;

com és poca cosa el murmuri que ens arriba d'Ell

!

El tro del seu poder ¿ qui podrá capir-lo ?

Job vindica la seva innocencia

(C. XXVII.) ^ob continua el seu discurs i digué:

2 Peí Déu vivent que m'ha negat justicia,

per l'Omnipotent que ha amargat la meva ánima

:

7.

—

Septentrió. Co és, regió celes- 5-14 del capítol XXVI pertanyen al dis-

tial, entorn de la qual semblen giravol- curs de Baldad del cap. XXV (cf. la n.

tar els estéis. al XXV, 1), ajunten el cap. XXVI, 1-4

9. — Posa un vel a la fac- del seu tron. amb el cap. XXVII, 2, i suprimeixen el

Fag s'ha de prendre de faisó arquitec- verset 1 d'aquest capítol XXVII. Vera-

tónica, és a dir: Déu té el seu tron en ment la fórmula del verset 1 amb qué
el firmament, d'aquest, no en veiem comenca aquest capítol XXVII — i que
sinó el dessota, on s'estén Pestelada. repeteix exactament en el cap. XXIX
Entre el seu tron i nosaltres hi ha el — esdevé una mica estranya en aquest

vel deis núvols. Houbigant, Reiske, Berg indret, puix és la continuació del tercer

iDhorme han acceptat el canvi de pun- discurs del tercer cicle, i fins ara tots

tuació proposat per Aben-Ezra de seu els discursos han comencat de la ma-
tron en lluna plena. teixa manera i han continuat sense cap

12. — La mar és personificada en fórmula intermedia. Quan en el cap.

Rahab = supérbia. XXIX pronunciará Job el seu maixal
13. — Serp fugissera = Leviatan (Is. (parábola, poema, discurs), que hem

XXVII 1) análeg a Rahab i a Thannin. anomenat desé discurs, la fórmula que
1. — Els qui accepten que els versets utilitza és pertinent i adequada, car el
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3 mentre tindré respir de vida,

i Talé de Déu será en els meus narius,

4 no parlaran els meus llavis iniquitat,

i la meva llengua no proferirá mentides.

5 Lluny de mi que jo us doni la raó;

mentre visqui, no deixaré de vindicar la meva innocencia.

6 Em tindré ferm en la meva justicia i no Fabandonaré,

el meu cor no condemnará cap deis meus dies.

7 Que el meu enemic tingui la sort de Pinic,

i el meu adversan la del reu.

8 Car ¿ qué pot esperar Pinic quan Déu l'haurá segat,

quan li haurá llevat la seva vida?

9 ¿Escoltará, per cas, el seu plany,

quan será colpit per la desventura?

10 ¿Trobará complaenca en l'Omnipotent?

¿podrá mai més invocar Déu?
11
Jo ensenyaré amb la má de Déu;

el que hi ha en els designis de 1'Omnipotent no amagaré.

12 Vet ací que tots vosaltres ho haveu vist,

que segueix fins el cap. XXXI inclusiu,

no és una resposta directa a cap inter-

locutor com ho han estat els altres nou
discursos, sinó un vertader resum de

tot el que ha dit en tres punts que han
estat l'objecte del seu pledejar : felicitat

passada, desgracia present i justicia en

tot moment, per tant hi ha relació en-

tre elles.

3 . — Vale de Déu en Phome és la

vida. (Gn. II, 7).

5. — Us doni la raó. Nova protesta

de la seva consciéncia segura d'ésser

innocent.

7. — Que el meu enemic. Aquest ver-

set esdevé claríssim tenint present que

Job desitja que el seu enemic tingui la

fi o la sort d'un impiu, d'un inic. Ais

seus acusadors ara ells els acusa da-

vant el tribunal de Déu com reus de

calumnia.

8. — Car... quan Déu l'haurá segat ?

S'entén la vida, tallat el fil deis seus

dies. Vg. « si abscindit». Aquest verset

ha estat molt retocat; no seguirem els

hermeneutes en llurs hipótesis ; hem
fet la versió ben literal, la creiem ben
clara i l'hem comprovat ben semblant
a la de Le Hir.

11. — La má de Déu. Es a dir, les

accions de Déu.
12. — Vet ací que tots vosaltres ho ha-

veu vist. Es a dir, vosaltres coneixeu, i

els haveu descrit, els sentiments del

malvat, el cástig que li espera, la pa-

ciencia de Déu en Pexecució deis seus

decrets. Vosaltres sabeu qui era jo i

els meus sentiments d'ara i l'aflicció

present. I encara dieu que sóc un inic

que pateixo el cástig deis meus crims

!

(Per aquests retrets, cf. XXII, 7 ;
XV,

20-35 ;
XVIII, 20 ; XXI ;

XXIV.)
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¿per qué, dones, vanegeu coses vanes?

13 Aquesta és la sort que Déu reserva a l'inic,

i la part que els despietats reben de l'Omnipotent

:

14
Si es multipliquen els seus filis, per a ells el glavi,

i els seus plancons no se sadollaran de pa.

15 Els seus supervivents per la mort serán sepultats,

i les seves vídues no ploraran.

16 Si apilés l'argent com pols,

i acumulés vestits com argila,

17 Ell ho prepara i l'innocent se 'n vestirá,

i el seu argent anirá a mans del just.

18 Ha bastit la seva casa com un niu,

com una cabana feta per un guarda.

19 Ric s'ajeu i no s'alcará més,

els seus ulls obre i no hi ha res per a ell.

20 Com les onades l'atrapen les terrors :

durant la nit l'arrabassa el torb.

19, Ps. xiviii, 18.

Vanegeu coses vanes (hebel thehbdlu),

hebraisme intensificatiu. Us immergiu
en vanes iHusions d'esquivar el cástig

de Déu.
13. — Aquesta és la sort. Alguns her-

meneutes volen que en aquest verset

comenci un nou parlament de Zofar,

que reconstrueixen amb fragments deis

capítols XXIV, 18-24 (vegi's la n. a

aquest verset) i XXVII, 13-23, com si

fos necessari que tots tres amics fessin

tres discursos. Tal com es presenta el

text tradicional, no conté el tercer dis-

curs de Zofar. Com que les hipótesis,

que entorn d'aquesta falla es podrien fer

i de fet es fan, serien innombrables,

creiem preferible no canviar ni retocar

res. El lector en tindrá prou amb la

referencia que hem fet.

14. — Per a ells el glavi. El primer

hemistiqui vol dir que, malgrat la molta

filiada, el glavi donará compte d'ells. O
bé, quants mes filis tingui, més ríhi haurá

per al glavi, com si ja hi fossin desti-

náis. Vaccari tradueix : «fannoperla
spada». Vg. « in gladio erunt».

18. — Tots els traductors han vacil-

lat davant del mot ca'aix (com Varna).

Schultens ha proposat cercar el seu sig-

nificat en l'árab i han traduít per niu

;

ha estat seguit per Ehrlich, Dhorme i

reforcat per Fr. Delitzsch, que el rela-

ciona amb el siríac. D'aquesta manera
el parallelisme és perfecte. La compa-
ració está entre la cabana i el niu, no
amb el constructor. Cabana i niu, dues
coses frágils.

19. — Els teus ulls obre. En un aclucar

d'ulls deixa d'existir.

20. — Com les onades. Per tal que
hi hagi una vertadera oposició entre els

dos hemistiquis d'aquest verset, i par-

ticularment amb el mot nit, Budde,
Dhorme, Ehrlich i Wright han propo-
sat el canvi de com aigües, per en pie-

dla. No ens atrevim al canvi.
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21 El pren vent de llevant, i se'n va,

i el foragita del seu lloc.

22 Déu descarrega damunt d'ell sense pietat,

de la seva má s'esforca per fugir.

23 Damunt d'ell piquen de mans,

i xiulen damunt d'ell del seu lloc estant.

POEMA DE LA SAVIESA

Imatge dels minaires

(C. XXVIII.) 1 Certament, hi ha per a l'argent una vena,

i per a l'or, un lloc on se'l purifica.

2 El ferro de la térra es treu,

i de la pedra es fon l'aram.

3 Terme s'ha posat a les tenebres,

i fins al fons hom ha escorcollat

la pedra en l'ombra de tenebres.

4 Obren galeries lluny de veinat,

21. — El llevant és el vent de les

malve stats.

22. — De la seva má s'esforca de fugir.

Voldria fugir de la justicia divina que el

castiga, pero no por.

23. — Damunt d'ell piquen de mans.

Picar de mans i xiular al pas d'algú és

signe de menyspreu. « Piquen de mans
damunt teu, xiulen i branden el cap da-

munt la filia de Jerusalem». (Thren.

II, 15).

—

Del seu lloc estant. Es a dir,

en tot indret on és trobat. L'inic és un
bandejat.

1. — Job ha descartat la conclusió

dels amics, co és, que la desgracia era

el cástig d'iniquitats comeses, que ésser

dissortat vol dir ésser culpable. El cas

personal de Job ho desmenteix. L'e-

nigma de Job está que no pot esbri-

nar la causa positiva de la dolor i de la

desgracia. Sois Déu la coneix, pero

ningú no pot penetrar en els secrets de
Déu! Aquest és el pensament que Job
desenvolupa en aquest poema, que for-

ma com un intermezzo dins el conjunt
del llibre. — Argument: L'home pot
escrutar les entranyes de la térra. La
imatge dels minaires (1-11); on podría

hom trobar la saviesa no sabent enca-

ra la seva valor (12-19). Cap criatura

la coneix, sois Déu la coneix, car amb
ella ha creat el món (20-26). Déu re-

vela a l'home que no ha de cercar les

coses que ha d'ignorar, sinó complir
els seus deures envers Déu.

3.
— La pedra en l'ombra de les tene-

bres. El tercer hemistiqui es refereix

a les roques profundes que assenyalen

el Llim.

4. — Aquest verset, que Knaben-
bauer anomena naide implicatum, ha
estat objecte de tota mena de retocs,
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desemparades del peu del vianant

;

i extenuats vacilien lluny deis homes.
5 La térra d'on surt el pa,

pero que per sota ha estat capgirada com per foc.

6 Lloc del safir les seves pedrés,

i d'arenes d'or.

7 Sender que no coneix l'au de presa,

i no l'ha mirat l'ull del voltor.

8 No el trepitjaren les feres,

no ha passat damunt d'ells el lleó.

9 Sobre el sílex ha posat la seva má,

ha capgirat de soca a reí les muntanyes.
10 En les pedrés rierols fendí,

i tota cosa preciosa descobreix el seu ull.

11 Escruta les mares deis rius,

i alió que és amagat fa sortir a la llum.

12 La saviesa, pero, ¿on és troba?

¿ i on és el lloc de la inteliigéncia ?

interpretacions i principalment en el

primer hemistiqui. Hem fet, com sem-
pre, la riostra versió completament li-

teral, i creiem acceptable el significat,

car es refereix a les mines de minerals

en la muntanya, on el minaire obre gale-

ries a gran aleada i lluny de tot vianant,

per arribar a les galeries i treballar, cal

que el minaire sigui lligat i pengi desem-

parat del peu, i está lluny deis homes. No
seguirem en el camí de les innombra-
bles versions que s'han donat. La de

Giesebrecht, seguida per Ehrlich i adop-
tada per Dhorme, recolza més o menys,
en les versions Siríaca i Vulgata. Ales-

hores el primer hemistiqui diria així

:

Un poblé estranger ha foradat galeries...

5 .
— La térra d'on surt el pa. Segué ix

la descripció del treball de les mines.

De la térra surt el pa, pero aquesta

és capgirada peí treball deis minai-

res.

8. — El lleó; d'altres tradueixen per

lleopard.

9- r i . — El subjecte deis verbs és

Vhome.

10. — En les pedrés rierolsfendí, Rie-

rols, hebr. ierorim paraula egipciana,

ior, ioor, que significa els canals del

Nil. Per aixó alguns tradueixen «fendí

Nils». Es tracta de les canalitzacions

per extreure l'aigua de les filtracions i

conduir les aigües necessáries peral la-

vatge del mineral.

11. — Escruta les mares deis rius. El

primer hemistiqui d'aquest verset és

difícil. Vol dir que el treball i el cap-

girament és tan gran que fins tanca o
interromp o desvia el corrent de les

aigües, en deus deis rierols. Wetzstein

i Houbigant i molts moderns proposen
el canvi següent : hom ha explorat les

fonts... Es una proposta ben fonamen-
tada en les versions deis LXX i de la

Vulgata. En aquest v. es reuneixen els

dos grans treballs de les mines : la

conservado de les galeries i l'extracció

del mineral : alió que és amagatfa sortir

a la llum.
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13 L'home no coneix pas son camí,

i no es troba en la térra deis vivents.

14 L'abís ha dit : No és amb mi,

i la mar diu : Prop de mi no es troba.

15 No es donará or massís a canvi (Telia,

i no es pesará argent a preu d'ella.

16 No será valuada amb or d'Ofir,

ni amb el sardónix precios, ni amb el safir;

17 no es pot comparar ni amb Tor ni amb el cristall,

ni seria el seu un vas d'or fi.

18 Del coral i del cristall no vol fer recordanca,

car la possessió de la saviesa és millor que les perles,

19 No se li compara el topazi d'Etiopia,

ni amb Tor purificat no se sospesa.

20
1 la saviesa, ¿d'on ve?

¿on és el lloc de la inteHigéncia?

21 Ella está amagada ais ulls de tot vivent,

i a tota au deis cels és oculta.

22
El LlimilaMort han dit:

Les nostres orelles han oi't la seva remor.

23 Déu, pero, sap les seves sendes,

sois Ell coneix el seu lloc.

24 Car Ell esgiiarda els conñns de la térra,

i veu tot el que hi ha sota els cels.

25 Quan assigná al vent el seu pes,

i les aigües sospesá amb mesura,

26 quan Ell posa llei a la pluja

i un camí al llamp deis trons

;

15, Sap. vii, 9.

13. — En lloc de hereh {el seu preu), pie de magnificencia i una prosopopeia
Houbigant proposa la lectura de derek felicíssima, per dir : no es troba enlloc

{el camí). Nosaltres l'adoptem perqué del món.
Higa molt millor amb la interrogado r> • - a 1

, w . . ¡ v. 1 20. — Repeticio del verset 12.
del v. anterior 1 conserva mes be el pa- r

ratlelisme. 22. — Llim (Abaddon) i Mort, tam-

14. — Abís i mar, un paraHelisme bé una altra personificació.
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-'llavors la veié i l'anomená,

la disposá i l'escorcollá a fons.

28
1 digué a l'home :

Vet ací : el temor de Déu, aixó és la saviesa,

l'allunyament del mal és inteHigéncia.

SOLILOQUI DE JOB

(XXIX-XXXI)

(C. XXIX.) *I continua Job a pronunciar el seu discurs, i

digué

:

2 Qui em donará que torni com ais mesos d'antany,

com ais dies en qué Déu em protegia

!

3 Quan feia resplendir la seva llántia sobre el meu cap,

27. — Hi ha una variant del segon

hemistiqui que es troba en cinc manus-
crits i diferents edicions i diu la discerní,

en lloc de la disposá. Vegi's Ginsburg,

lntroduction to the h. Bibel.

28. — Aquest verset es considera una
glossa prosaica i afegida al text per a

donar un fi prácric a l'elogi de la savie-

sa. L'ús á'Adonai (la sola vegada es-

crit en Job) en lloc d'Elohim, la fór-

mula ascético-teológica del temor cFA-

donai i Tallunyar-se del mal recorden

els Proverbis i l'afany de fugir de les

especulacions massa teóriques sobre la

saviesa i d'arribar a una moralització

usual.

1 .
— / continua Job. Vegi's la nota a

XXVII, que conté la mateixa fórmula
introductoria.

La conclusió del discurs anterior era

que Déu s'havia reservat el coneixement
de la causa deis seus mals.

En aquest soliloqui, Job fa com un
resum deis seus arguments presen-

tant sintéticament la seva situado. Les
tres idees cabdals són : a) El record de
la seva prosperitat passada. b) La des-

gracia i els ultratges presents. c) Aquest
canvi no depén de la seva conducta, car

la seva consciéncia no l'acusa de cap
crim.

2. — Qui em aonará que torni. Hebr.
que signiñea: oh si pogués tornar!

3 .
— No hem tingut cap inconvenient

d'admetre el senzill canvi de puntuació
del mot behillu {en resplendir) forma
kal, per quan feia resplendir, forma hífil,

amb qué el verset guanya en sentit i cla-

redat (Beer, Budde, Duhm, Dhorme,.
Olshausen).
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i a la seva llum jo travessava les tenebres.

4 Tal com jo era en els dies de la meva tardor,

quan Déu protegía la meva tenda.

5 Quan encara POmnipotent era amb mi,

i entorn de mi tenia els meus jovencells

;

6 quan banyava els meus peus amb llet,

i la pedra rajava per a mi rierols d'oli

;

7 quan en sortir jo a la porta de la ciutat,

i en la placa erigia el meu seient,

8 em veien els jovencells i s'amagaven,

i els vells s'aixecaven i restaven dempeus.
9 Els princeps retenien llurs enraonies

i es posaven la má a la boca.

Remembrances

10 La veu deis nobles es velava,

i a llur paladar s'agafava llur llengua;

11 Porella que m'escoltava em feia benaurat,

i Pulí que em veia em retia homenatge

;

12 car jo deslliurava el pobre que clamava,

i Porfe i el desvalgut.

13 La benedicció del miseriós damunt meu venia,

i al cor de la vídua portava conhort.

14 Vaig vestir-me de justicia, i ella em revestia,

4. — De la meva tardor. De la seva

edat madura, quan comencava a reco-

Uir el fruit del seu treball.

El segon hemistiqui ha estat retocat

en el mot en la familiaritat per pro-

tegía, fonamentat en les versions deis

LXX, de Símmacus i Siríaca. El sentit

és el mateix; dir que Déu protegía la

meva tenda o dir en la familiaritat que

planava damunt de la meva tenda, com
resta comprovat en els versets que se-

gueixen.

6. — Quan banyava els meus peus. Ex-

pressions metafóriques per a indicar

una gran riquesa.

7. — La porta de la ciutat, la principal

prop de la plaga on es tractaven els afers

i s'administrava justicia.

11. — Budde, a qui han seguit Beer,

Duhm, Dhorme, Hontheim, Torczyner
i d'altres, preté que els versets 11-20

no lliguen amb el 10 i que hom deu
traslladar-los després del 21-25.

14. — Vaig vestir-me de justicia. Ex-

pressió que significa que la justicia i ell

estaven tan units com l'home i el seu

vestit.
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i era com un mantell i una tiara la meva justicia.

15 He estat ulls per al cec,

i peus per al coix, jo

;

16
jo era pare pels indigents,

i el plet del desconegut jo escorcollava

;

17
jo trencava les barres del malvat,

i de les seves dents li arrabassava la presa.

18
1 jo em dia : En el meu niu finaré,

i multiplicaré els meus dies com rarena.

19 La meva reí era oberta vora les aigües,

i la rosada pernoctava damunt les meves branques.

20 La meva gloria es renovava amb mi,

i el meu are en la meva má reverdia.

21 A mi m'escoltaven amb daler,

i oíen el meu consell en silenci.

22 A les meves paraules no replicaven,

i damunt d'ells gotejava el meu discurs.

23
1 m'esperaven com la pluja,

i obrien llur boca com a la pluja de primavera.

24
Si jo somreia, no ho gosaven a creure,

i la llum de la meva fac no queia a térra.

25
Jo fixava llur camí i seia el primer,

— Un mantell i una tiara. L'un era

l'ornament i la gloria de l'altre.

17. — Jo trencava Ies barres del malvat.

Aquest primer hemistiqui fa un efecte

dur. Tingui's present que el malvat és

assimilat a una fera, a la qual es dona
un cop per tal de trencar-li les barres i

les dents.

18. — I jo em deia. El primer hemis-
tiqui ha estat retocat forca i segons tots

els gustos. No cal, car el sentit és prou
ciar : expiraré a casa meva després de molts

dies, qo és, vell. Prescindim d'enume-
rar les múltiples interpretacions. Vegi's

Dhorme o Siegfried per a més detalls.

20.

—

La meva gloria. Tot el que
era objecte d'admiració pels altres : vir-

tut, seny, prosperitat.

El meu are. Símbol de vigoria i po-

tencia.

21 .
— A mi m'escoltaven. S'entén els

homes que seien a la porta de la ciutat.

23. — Pluja de primavera. Vg. «im-
brem serotinum», la tardana, entre

marc i abril, la qual coincideix amb les

primeres calors i permet a les plantes

arribar a plena maturitat.

24. — Si jo somreia. Aquest verset

vol dir que el somriure de Job animava
els mateixos desconfiats i arribara fins

a no deixar caure de la fac d'aquell la

seva llum, co és, la seva alegría.

25. — Jo fixava llur camí. El tercer

hemistiqui és una mica estrany, no Higa

amb el context. Bickell i alguns mo-
deras el suprimeixen. Herz, fonamen-
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i habitava com un rei enmig de l'exércit,

0 com el consolador deis afligits.

LA D1SSORT PRESENT

(C. XXX). X
I ara es riuen de mi els més joves que jo en dies,

els pares deis quals no m'hauria dignat a comptar entre els.

[cans del meu ramat.
2 Adhuc la forca de llurs mans, ¿de qué em serviría?

Els mancava tota vigoria.

3 Per la fam i l'escassedat estaven magres,

1 rosegaven l'estepa;

llur mare era la devastació i la desolació.

4 Arrencaven el blet molí entre els arbrissons,

i eren reís de ginesta llur menjar

;

5 d'entre la comunitat eren llancats,

hom clama contra ells com al lladre

;

tat en la versió de Símmacus, fa una
reconstrucció que Dhorme qualifica de

felic, i tradueix :

on jo els conduta, ells es deixaven portar.

2. — Adhuc la forca de llurs mans.
Del v. 2 al 8. Job descriu la vida mi-

serable'de la gentota que es riu d'eil.

El contrast, amb el cap. anterior és col-

pidor : abans era honorat deis més no-

bles, ara és escarnit deis més vils. El

segon hemistiqui d'aquest verset és di-

fícil. Al seu entorn s'han fet tota mena
de suposicions

;
cap no ens ha satisfet i

tampoc els exegetes no n'han ben fona-

mentada cap. Potser el que més ens plau

és la referencia al v. 26 de Knaben-
bauer, que afegeix : «id est, ad talem

aetatem non peruenerunt prae debilita-

te, fame, egestate, defectu necessario-

rum» (Pineda).

3. — Per la fam i T escassedat. Aquest
verset esdevé obscur pres literalment;

aixó no obstant, no trobem satisfactoria

cap de les múltiples hipótesis que els

hermeneutes han bastit; només ens

hem atrevit, i encara molt timidament i

amb tota mena de reserves, a afegir el

mot estaven. Vegi's qué diu Knaben-
bauer : «humi cubantes illam lingeae

uidentur, et inde tenuem uictum carpe-

re conantur ».

4. — Arrencaren el blet molí. Halimó
(Halymus atripley). El seu nom en cá-

tala és, entre altres, blet molí. El nom
científic és Atriple Halymus L. És plan-

ta citada per Plini en les seves obres i

coneguda des de la més remota antigui-

tat. Pertany a la familia de les queno-
pódies. Una especie de bleda. Es pre-

senta en forma d'arbret de branques
molt atepe'ides alternes de color verd-

blanc argentat que pren un to rosat en la

maturitat deis fruits. Creix en terrenys

general ment baixos prop del mar o en
paratges muntanyosos (Montjuic) de

cara al mar. Serveix per a obtenir la

sal sosa per lixiviació de les seves cen-

dres, per aixó és planta salera o barre-

llera. A més del nom de Blet molí amb
qué se la coneix, també és anomenada
Salat blanc, Pollancre maritim. Devem
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6
i en rhorror de les valls, han d'habitar,

en les cavernes de la térra i de les roques

;

7 entre els matolls bramulen,

sota els esbarzers es reuneixen

;

8
filis de l'estult, també filis del sense nom,

eren llancats de la térra.

9
I ara llur caneó sóc jo,

jo he esdevingut llur faula;

10 m'abominen, s'allunyen de mi,

i a la meva fac no estalvien l'escopinada.

11 Car qui el seu fre ha afluixat, m'afligeix;

i a la meva fac el cabestre 11 aneen.

12 A la dreta uns miserables s'aixequen,

els meus peus Hacen,

i han aplanat camins contra mi.

aquesta nota al notable botánic Dr. F.

Freixas i Freixas.

6. — I en l'borror de les valls han d'ha-

bitar. En els flanes rocosos de les valls

salvatges menaven una vida de troglo-

dites.

7. — Entre els matolls bramulen. Hem
traduít el mot charol per esbaryer, pen-

sant en les nostres contrades ; d'altres

volen que signifiqui ortiga; d'altres card

0 escardot. Tots, pero, convenen que
és una planta espinosa que viu en llocs

incultes.

IT. — Car, qui el seu fre ha afluixat.

Davant de la diversitat de traduccions

d'aquest verset, ja es veu ciar que és un
text difícil

;
Siegfried arriba fins a eli-

minar-lo per ininteliigible. Totes les

versions i les solucions i interpretacions

proposades, ádhuc les més enginyo-
ses, no són del tot convincents. Píem
preferit seguir el criteri de Knabenbauer
que consisteix a deixar integre el text

1 acceptar la interpretació que dona.

Aquesta podría ésser la següent: La
potencia de Job imposava un fre de

respecte i de temor a la gent de mise-

ria. Ara, en la seva dissort, aquella

gent ha afluixat el fre i afligeixen Job, i

el cabestre que ells duien l'han llancat

a la fac. de Job. La interpretació del

primer hemistiqui resulta natural en

hebr.; la del segon está avalada peí

Gr. que diu : «han posat el fre en el

meu rostre.» Es a dir, ara sóc jo qui

he de callar i no puc defensar-me.
12.

—

A la dreta, uns miserables. La
dreta era el lloc de l'acusador. Llacar

els peus, vol dir intrigar, oprimir. Es
també un verset difícil. Ja el mateix

Knabenbauer diu: «Haec lectio sane dif-

ficilis est.» Ha estat subjecte a tota

mena d'interpretacions i canvis de text.

Llarguíssima seria la llista deis retocs

i versions diferents que ha suscitat,

particularment el mot pirchach, que

hem traduít per uns miserables. Dhorme
retoca el dit mot i a més eidam {llur

infortuni) i Hacen, i trasllada de lloc

els dos primers. Es la hipótesi més en-

ginvosa, pero, potser, sense prou só-

lid fonament textual. Knabenbauer en

la nota 2 de la p. 347 diu, referint-se a

Lucas Burg: « Sensus eius aptus est:

statim ut orta est calamitas mea, insur-

rexerunt aflictores mei. Hanc lectionem

tanquam ueram defendit Pineda.» Cre-

iem aquesta actitud la més prudencial.
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13 Destruíren el meu sender, per a la meva perdido,

s'aprofitaren i ningú que auxiliés.

14 Com per bretxa ampia envaeixen,

sota les ruñes es remouen.
15 S'han girat contra mi terrors,

foragiten com el vent la meva noblesa,

i com un núvol ha passat la meva salut.

16
1 ara damunt meu vessa la meva ánima,

em preñen dies d'arlicció.

17 La nit els meus ossos corea,

i els qui em roseguen no dormen.
18Amb tota la forca s'arrapen com el meu vestit,

com la boca de la meva túnica em cenyeixen.

19 Em llanca en el llot,

i he estat fet sembjant a la pols i la cendra.

20
Jo crido a Tu i no em contestes,

estic dret i no m'atens.

21 T'has tornat violent per a mi,

amb la duresa de la teva má em combats.

22 M'enlaires, damunt del vent em fas cavalcar,

i em dissol en aigua la tempesta.

13. — Destruiren el meu sender. Es a

dir, el meu treball, la meva obra, els

afanys de tota la vida. En lloc de tres

hemistiquis n'hem acceptat només dos,

que així lliguen més bé entre ells i tam-
bé hi guanya el sentit, car el segon
(o el tercer pels que n'accepten tres)

vol dir que els enemics es sentiren tan

forts que ni volgueren cap auxili; es

bastaven ells tots sois. I tampoc no hi

havia qui aturés llur malvestat.

16. — Damunt meu vessa la meva áni-

ma, co és, aquesta es corfon ais cops

de la dolor.

17. — La nit els meus ossos corea. La
nit és personificada com un botxí que
li forada els ossos dintre d'ell per a fer-

los sortir a bocins. Es una imatge de

les seves dolors. — Els qui em roseguen,

co és, els sofriments. En el segon he-

mistiqui hom interpreta el mot horgai

(i els qui em roseguen) per i les nieves

venes, fonamentant-se amb una analo-

gía amb l'árab. Gr. posa : els meus
nervis (vsupa); Sir. : les nieves arté-

ries.

18. — Boca de la meva túnica. El coll,

el lloc per on es tanca la meva túnica.

19. — Em llanca en el llot. Aquí el

subjecte es Déu.
22. — M'enlaires... em fas cavalcar.

Com la fulla que s'emporta el vent.

Per a traduir el mot Teixuah (tempesta),

hem acceptat el ketib i no el leeré, que

amb Ez. XXXVIII, 9 i Prov. I, 27 hom
justifica el dit significat de tempesta.
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23 Ho conec, que a la mort em condueixes,

i a la casa destinada a tot vivent.

'
24 Certament en el túmul, ningú no estendrá la má;

¿per ventura, en la seva ruina, clamará?

25 ¿Per ventura no vaig plorar per l'afligit?

;no s'entristí la meva ánima peí pobre?

26
1 jo esperava bé i m'ha vingut mal,

i esperava llum i vingueren tenebres.

27 Les meves entranyes bullen sense parar,

m'han pervingut dies de miseria.

28 Ennegrit marxo, i no a causa del sol,

m'aixeco en la congregació i clamo.

29 Germá he estat per ais xacals,

i amic per ais estrucos.

30 La meva pell está ennegrida damunt meu,

i el meu os crema més que el foc.

31 Per a la lamentació ha servit la meva cítara,

i la meva flauta per a veu deis ploraners.

HONESTEDAT DE JOB

(C. XXXI.) 1 Pacte havia fet amb els meus ulls,

de no fixar-me en cap verge.

23. — La casa destinada a tot vivent.

Es a dir, el llim, xeol, el sojorn de les

animes deis difunts.

24. — Certament, el túmul. En el se-

piliere ningú no estendrá la má, per

pregar; lo behi vol dir pregaría, d'aquí

la versió de Rosem. : « nihil deprecado !

extendit manum! » O bé aquesta: «atta-

men non precatio, extendit manum».
En el llim és inútil pregar, car l'home,

després de la seva mort, ja no pot rec-

tificar els seus actes
;
aquests queden

definitivament fixats.

És tanta la varietat de retocs i ver-

sions d'aquest verset que Knabenbauer
diu : «Ex tanta uersionum uarietate,

quid proprie legendum sit in textu hebr.

,

concludi nequit ; textus mas. certe est

h. 1. corruptus
;
ñeque tamen certum

remedium prostat. » Hem deixat el text

sense cap retoc. Knabenbauer ha do-

nat la interpretació següent: «adtumu-
lum Deus non solet manum extendere

ad percutiendum et flagellandum; ibi

omnes quiescunt; nam postquam quis

fatis cessit, iam non propterea postmo-
dum clamorem et suspiria tollet; ibi

cessatur ab omni gemitu. »

27. — Les meves entranyes bullen. De
dolor, d'angoixa, d'ira.

1. — El silenci deis amics de Job in-

dica que aquells mantenien obstinada-

ment llur opinió sobre les causes de les

dolors de Job. Aquest, després d'haver
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1

2 ¿I quin guardó dona Déu de part de dalt,

i quina herencia de l'Omnipotent de les altures?

3 ¿No hi haurá, dones, infortuni per al malvat,

ni tribulació per ais qui cometen iniquitat ?

4
¿ No veu ell els meus camins,

i totes les nieves passes no compta?
5 Si he caminat amb malicia,

i ha corregut vers l'engany el meu peu,

6 que em pesi Déu amb balances de justicia,

i coneixerá la meva integritat.

7 Si el meu pas s'ha apartat del camí,

i darrera els meus ulls camina el meu cor,

i ais meus palmells s'enganxá cap mácula

;

8 que jo sembri i un altre arreplegui,

i els meus rebrots siguin desarrelats

!

9 Si ha estat seduít el meu cor per una dona,

i a la porta del meu amic he posat paranys,

10 que molgui per a un altre la meva muller,

i damunt d'ella gogin d'altres

!

11 Car aixó és un deücte,

exposat en el c. XXIX la integritat de

la seva vida pública, dona en aquest

capítol un esguard sobre la seva vida

privada, enumerant els pecats que hau-
ria pogut cometre i no cometé. Aquest
capítol conté una magnífica justificació

de Job. — « Beatus Iob tot dolorum
iaculatione confossus, dum labefactari

per opprobia timuit, ad statum se fidu-

ciae ex anteacta uita confirmando re-

uocauit. Nequáquam ergo in arrogan-

tiae uitium cecidit, quia contra internam
desperationis impulsum, per extensiora

praeconiorum suorum uerba pugnauit

;

ut, dum bona quae fecerat diceret, ne-

quáquam de bono quod quaesierat de-

speraret». St. Greg., Praef. in Moral,

111, 8.

Pacte he jet amb els meus ulls. Mani-
festado de la delicadesa de la seva
consciéncia, la qual no es contenta amb
el compliment extern de la Uei.

5. — Si he caminat amb malicia.

Molts deis versets d'aquest capítol co-

mencen amb la partícula Si, la qual pot
ésser una fórmula de negació, freqüent

en els juraments deis hebreus, o bé
una condicional ; en la prótasi descriu

la culpa i en l'apodosi impreca la pena
proporcionada.

6. — Balances de justicia. Balances
justes.

7. — Si s'ha apartat. Es confessa net

de tot guany iHicit i de la gasiveria.

9. — Per una dona. A causa d'una

dona. Aquesta dona és la del proísme,
l'aliena.

10. — Que molgui per a un altre. La
doble idea d'aquest verset és que la

muller de Job no sois esdevindrá es-

clava, el treball penós de la qual és

moldre la fariña peral pa quotidiá, sinó

també concubina d'altres.

it. — Car aixó es un delicie. Aquest



JOB -XXXI, 12-20 9i

i alió un crim mcreixedor de cástig.

12 Alió és foc que fins a la perdició devora,

i tots els meus guanys consumiría

!

HüMILITAT I CARITAT DE JOB

13

15

Si jo he menyspreat les raons del meu criat,

i de la meva criada, en llur plet contra mi,

¿qué faré jo quan s'aixecará Déu?

i quan m'escrutará, ¿ qué li respondré ?

Qui m'ha fet en el ventre, ¿no l'ha fet també a ell,

i no ens ha disposat en l'úter ell mateix ?

16 No he refusat el favor ais freturosos,

ni els ulls de la vídua he fet llanguir.

17 No he menjat el meu bocí per a mi sol,

ans en menjá també l'orfe.

18 Car des de la meva minyonia, el nodria com un pare,

i des del ventre de la meva mare l'he ajudada.

19
Si he vist l'esparracat sense vestit,

i sense cobertor el pobre,

20
si no era bene'íren els seus lloms,

i de la llana deis meus anyells no s'han escalfat;

verset, amb una certa quasi unanimi- Criador ha estat qui ha fet Job i els seus

tat, és judicat una glossa i per tant ex- esclaus, per tant un i altres són iguals

clós del text. Ball, Bickell i Beer han en la concepció i en el naixement.

fet multitud de provatures en compara- Aquesta unitat d'origen fa que tots si-

ció amb el text deis LXX per tal de guin iguals i germans.
trobar traces d'aquestversetenl'hebreu. 18. — Car des de la meva minyonia. El

12. — Perdició. Abaddon. Vegi's n. nodria, s'entén nodria l'orfe. Vhe ajuda-

a XXVI, 6. da, s'entén he ajudat la vídua. Vg. tra-

13. — Si he menyspreat. St. Jeroni dueix: «Quia ab infantia mea creuit me-
omet el segon hemistiqui. Es una cosa cum miseratio ; et de útero matris meae
ben rara aquesta idea de Job que una egressa est mecum ». El sentit d'aquest

criada, o sigui una esclava, pugui pie- verset és que Job des d'infant creixia

dejar amb el seu senyor, car els drets protegint com un pare l'orfe, i ja des del

de l'esclau en la mateixa llei mosaica ventre de la seva mare ajudava la vídua.

eren ben redui'ts (Ex. XXI, 1-11). Es a dir, que fou de mena compassiu.

14. — ¿ Qué faré jo... La reflexió de Bickell, tradueix : «des de la meva in-

Job en discutir amb els servents. fáncia, ell (Déu) m'ha conduit com un
15. — Qui m'ha fet en el ventre. La pare i des del si de la meva mare ha

idea d'aquest verset és que el mateix caminat amb mi ».

7 - ANTIC TESTAMENT VI
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21
si he brandit damunt de l'orfe la meva má,

perqué he vist en la porta el meu sosteniment;

22 que la meva espatlla del muscle caigui,

i el meu brac de l'húmer es trenqui

!

23 Car tremolor per a mi és el cástig de Déu,

i contra la seva majestat jo no podria res.

Deseiximent de Job

24 No he posat en l'or la meva esperanca,

ni a l'or he dit : La meva confianza ets tu

!

25 No m'he alegrat perqué era molta la meva riquesa,

i perqué molt ha trobat la meva má.
26

Si en veure la llum quan resplendeix,

i la lluna preciosa avancant,

27 s'enganyá en secret el meu cor,

i besa la meva má la meva boca

;

28 també aixó hauria estat delicte greu,

car hauria renegat de Déu que és dalt.

29 ¿M'he alegrat, per cas, en la desgrácia de qui m'odiava,

i he exultat perqué el colpí algún mal?
30 Ni tan sois he deixat pecar la meva llengua

per demanar maledicció per a la seva ánima

!

31 ¿No deien els homes de la meva tenda:

Qui podrá dir que de la seva carn hom no estigui assaciat?

32 A fora no pernoctava el foraster,

les meves portes al caminant obria.

21. — Si be agitat... la má. Si he fet meva má la meva boca, qo és, enviar un
un tort, si he abusat de l'orfe desval- bes amb la má a un objecte llunyá.

gut, valent-me de la meva magistratura 31
—

¿ No deien els homes de la meva
i del meu predomini.. — Lo. porta, de la tenda ? Els doméstics de Job no podien

ciutat, lloc on es constituía el tribunal. queixar-se deis tractes del senyor. Es

25. — Trobat. Guanyat. una manera de dir que no els mancava
26-27. — Si en veure la llum quan res. El segon hemistiqui es presta a

resplendeix. AHusió a les practiques una petita confusió per ignorar a quina

idolátriques d'adoració ais astres, de la carn es refereix. És la que s'ofereix ais

qual cosa es confessa net. — Besá la hostes i amics, la carn de moltó.
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33 No he velat, com a home, els meus defectes,

ni he amagat en la nieva sina els meus falliments

34 com si tingués temenca de la multitud,

i el menyspreu de la tribu m'espantés,

com si hagaés de callar i no sortir de la meva porta

!

El gaudi de temr raó

35 ¿Qui em donará un que m'escolti?

Vet ací la meva signatura ! L'Omnipotent em respongui

!

I el llibre escrit per l'home del meu plet,

36 damunt de la meva espatlla portaré,

i el cenyiré en corones per a mi.

37
Jo li faré conéixer el nombre deis meus passos,

com un príncep m'acostaré a ell.

38 Si contra mi la meva térra clama,

i alhora ploren els meus soles,

39 perqué de franc he menjat els seus fruits,

i Tánima del seu conreador he afligit

;

40 en lloc de blat surtin espines,

i en lloc d'ordi, esbarzers.

Acaben les páranles de Job.

33. — Dhorme, en una nota a la intro-

ducció p. xlii, diu : «Un petit passage,

XXX, 38-40, a été victime d'un acci-

dent du texte. Sa place nórmale est

aprés le v. 33.»

Com a borne. Vulgarment. Explicació

de Van Honnaeker. — Potser millor,

com solen fer els homes.

34. — Com si tingués temenca. Qo és,

el que diguessin.

35. — Vet ací la meva signatura!

L'hebr. posa : « vet ací el meu thau »
;

l'última lletra de l'alfabet hebreu, la

qual té forma de creu. Es posava com a

signatura a la fi d'un document escrit.

/ el llibre escrit per Vhome del meu plet.

L'escrit d'acusació de la part adversa,

representada pels tres amics.

36. — Damunt de la meva espatlla

portaré. Manera de dir que estava se-

gur de guanyar el plet davant Déu.

37. —Jo li faré conéixer. Job, segur
de la seva rectitud, no tem fer a Déu
una relació minuciosa deis seus actes.

Potanar amb el cap alt, com un príncep.

38. — Si contra mi la térra clama.

La térra i els soles criden venjanca si

són adquirits injustament.



II PART

Els mals venen, sovtnt, per A PROVAR La virtut

DÍSCURS D'ELIU

(XXXII-XXXIII)

(C. XXXII). 1
l pararen els tres homes aquells de respondre a

Job, perqué ell era just ais seus ulls.

2
I s'encengué la ira d'Eliú, fill de Baraquel, el Buzí, de la familia

de Ram; contra Job s'encengué la seva ira per tal com ell feia justa

la seva ánima davant Déu.

i. — En acabar Job el seu parlament

els amics emmudiren, tant perqué veie-

ren que Job persistía inflexiblement en

la defensa de la seva innocencia, com
perqué Job era just davant d'ells. Lla-

vors pren la paraula un quart interlo-

cutor, Eliú, el qual havia escoltat en

silenci la discussió així com era més
jove que els altres. Ara es decideix a

intervenir per donar, com se sol dir,

el veredicte huma, el qual precedeix el

c. XXXVIII.
Sobre el carácter d'Eliú, trobem molt

justa l'apreciació de Le Hir: « Segons
aquest jove, més assenyat que els vells,

pero que no sembla pas exempt de pre-

sumpció, Job és castigat no per crims

enormes, sinó per no haver tingut el

seu cor prou humil davant Déu. Per
tal de corregir-lo d'un defecte que ell

mateix ignorava, calia donar- li avinen-

tesa d'esclatar per una terrible prova i

els planys amargs ais quals Job s'ha

abandonat són la demostrado d'aquei-

xa disposició anterior del seu cor.

Que es penedeixi, dones, i Déu li re-

tornará la prosperitat».

[.

—

Ais seus ulls. Tal com está eltext

mas. , els ulls són els de Job. Sembla que
el millor fóra llurs ulls, els deis amics

;

el fonament cal cercar-lo en les versions

deis LXX, de Símmacus i Siríaca. El

context també afavoreix aquesta muta-
ció, car sense el convenciment deis

amics de Job, la intervenció indignada

d'Eliú seria extemporánia.
2.

—

Elhí= Ell és el meuDéu. Nom
bastant corrent en la Sagrada Escrip-

tura.

Baraquel = Déu ha beneit. També
nom bastant corrent.

El Bu\i, descendent de Buz, germá
d'Us (Gn.XXII, 21), de nissaga afíala

de Job (I, i).

Ram. Nom entre els descendents de

Judá (Dt. IV, 9).
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3
1 contra els tres amics seus s'a'írá perqué no havien trobat res-

posta, i no gens menys, havien condemnat Job.

4
I Eliú espera que acabessin les enraonies que tingueren amb

Job, car més vells que ell eren en dies.

5
I veié Eliú que no hi havia resposta en la boca d'aquests tres

barons, i s'encengué la seva ira.

Primer discurs d'Eliú

6
I parla Eliú, fill de Baraquel, el Buzí, i digué:

Menor sóc jo de dies i vosaltres sou vells,

per aixó m'he donat vergonya i he temut

d'indicar el meu saber a vosaltres.

7
Jo em deia : Els anys parlaran,

i multitud d'anys mostraran saviesa.

8 Pero ella és un alé en l'home,

i un esperit de l'Omnipotent que fa comprendre

;

9 no sempre els provectes saviegen,

ni els vells entenen el que és just.

10 Per aixó he gosat a dir : Escolteu-me,

jo també mostraré la meva inteliigéncia.

n Vet ací que jo he esperat els vostres parlaments,

he escoltat els vostres raonaments,

mentre cercáveu paraules

;

lL
' i a vosaltres he estat atent,

i vet ací que ningú no pot convéncer Job

;

ningú de vosaltres no pot respondre les seves dites

!

13 No digueu pas : Hem trobat la saviesa,

Déu ens ensenya, i no pas un home.

3 .
— Havien condemnat Job. La tradi-

ció masorética té aquest mot de Job com
una correcció deis escribes que substi-

tui'ren el mot d' Elohim per tal que
no hi hagués contacte entre un verb

pejoratiu i el nom de Déu. Hi ha ver-

sions que canvien el mot de Job peí

d'Elohim.

4. — Eliú espera que acabessin. Qo és,

mentre els amics discutien amb Job, ell

callava per respecte reverencial.
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14 No ádrela contra mi les seves paraules,

i amb els vostres raonaments no li respondré.

15 S'espantaren, no contestaren més,

s'esvaíren d'ells les paraules.

16
1 he esperat! pero ja que no parlen,

i s'han aturat i no han respost més,
17 contestaré, també jo, de la part meva,

mostraré la meva ciencia, també jo. ^ ,*

18 Car estic pie de paraules

m'empeny l'esperit del meu si.

19 Vet ací ! el meu si és com el vi que no respira,

com odres nous rebentará.

20 Parlaré, dones, i em desfogaré,

obriré els meus llavis i contestaré.

21 No esguardaré la fac de les persones,

i 1'home no afalagaré.

22 Perqué no en sé jo, d'afalagar,

aviat em llancaria el meu Creador.

Requisitoria contra Job

(C. XXXIII). 1
l dones, escolta, et prego, Job, els meus raona-

i a totes les meves paraules estigues atent. [ments,

2 Vet ací que jo he obert la meva boca,

ha parlat la meva llengua en el meu paladar.

3 La rectitud del meu cor dicta raonaments savis,

i els meus llavis parlaran clarament.

15 ss.

—

S'espantaren. El mutisme tar els odres nous. Vegi's el comentan
deis amics de Job empeny Eliú a dir la i versió que en fa Herder en Hist. de la

seva opinió. Poésie des Hébreux. París 1845, P- x 8-

18. — Uesperit del meu si. El meu es- 3 .
— La rectitud del meu cor dicta. Les

perit interior, alió més secret i alió més meves paraules surten del cor. — Par-

íntim. ¡aran clarament, sense prejudicis ni afir-

19. — El meu si. El meu interior. La macions preconcebudes. Beer, Budde i

comparació és felic : el vi, quan fermen- Duhm suprimeixen aquest verset com
ta en recipient clos, arriba fins a reben- si fos una glossa. Res més arbitran.
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4 L'alé de Déu m'ha fet,

i i'esperit de l'Omnipotent em vivifica.

5 Si pots, respon-me,

redrecat davant meu, estigues a punt.

6 Vet ací que jo, com tu, sóc per a Déu,

del llot he estat tret també jo.

7 Així, dones, la meva terror no t'espantará,

la meva má damunt teu no pesará.

8 Certament tu has parlat a les meves orelles,

i el so de les paraules he sentit

:

9 Pur sóc jo, sense pecat,

sóc innocent, i no hi ha iniquitat en mi

;

10 pero Ell pretextos contra mi ha trobat,

i em compta per enemic seu

;

11 posa en el cepo els meus peus,

vigila tots els meus passos.

12 Vet ací que en aixó no t'has justificat, et respondré,

car és més gran Déu que l'home

:

13 ¿per qué contra ell et queixes,

per tal com no respon a totes les teves paraules ?

14
1 d'una manera parla Déu,

i d'una altra, l'home no se n'adona.

15 En un somni, visió de nit,

4. — Dhorme trasllada aquest verset aquest verset 11 perqué els sembla una
després del verset 6. interpolació d'algun lector o copista.

6. — Jo com tu sóc per a Déu (la 'El,) 12. — En aixó no t'has justificat. No
«per a Déu», en el sentit ordinari «da- tens raó. Creus que les teves paraules

vantDéu». Es a dir, sóc, davant Déu, són correctes i precisament et fan cul-

un home com tu. Sembla uní allusió pable.

a les paraules de Job : no és un home 14. — Eliú exposa tres maneres de

com jo per a poder-lo contradir! (IX, mestratge de Déu: a) per la visió pro-

32). Vg.: «Ecce, et me sicut et te fecit fética (vv. 15-18); b) per les malalties

Deus, etc.» i altres penes temporals (19-22) ; c) per
8-1 1. — AHusions a les paraules de la paraula deis sacerdots i consellers

Job en IX, 27; X, 7-17; XII, 17; XIII, (23-2S). L'home, pero, no reconeix la

23-27. veu de Déu.
11. — Posa en el cepo els meus peus. 15. — El segon hemistiqui es lle-

Ací Eliú cita els dos hemistiquis del geix també en el cap. IV, 13. Aixó
XIII, 27. Bickell i Duhm suprimeixen ha estat motiu de suprimir-lo per part
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en caure l'ensopiment damunt deis bornes,

en abaltir-se damunt del Hit,

6 a!eshores obre l'orella ais homes,

i en llur admonició els esfereeix.

'Per tal de separar l'bome de la supérbia,

la seva acció a 1'home escondeix

;

8 preserva la seva ánima de la fossa,

i la seva vida de passar peí dardell.

El sextit del dolor

19
í és castigat peí dolor damunt del seu Hit,

i la lluita ais seus ossos continua

;

20
i fa a la seva vida fastigós el pa,

i a la seva ánima fastigós el menjar exquisit

;

21 desapareix la seva carn a la mirada,

i resten ñus els seus ossos, que no es veuen

;

22 s'acosta a la fossa la seva ánima,

i la seva vida ais espasmes de la mort.

d'alguns crítics. Ens ha semblat un
excés de suspicácia. Eliú cura de citar

textualment, i aixó és ben ciar.

16. — El primer hemistiqui no té di-

ficultad Knabenbauer diu : « Déu obre

l'orella ais homes per tal que escol-

tin millo r. » El segon hemistiqui ja és

remarcable, diu Dhorme, peí nombre
d'interpretacions a qué s'ha prestat. No
farem esment deis retocs i interpreta-

cions deis critics ; hem seguit el text

masorétic i creiem que el sentit és el

que dona Knabenbauer : « redargutio-

nem pro eis quasi immittit immissam-
que obsignat. »

17. — Per tal de separar Vhome de la

supérbia. Ens trobem amb un verset

bastant difícil ; ha estat sotmés a una
serie d'interpretacions. Alguns en fan

una continuado de 1' anterior: ...els

esfereeix, per tal de separar, de preser-

var..., etc. Vg.: «Vt auertat hominem
ab his quae facit, et liberet eum de su-

pérbia.» El sentit és que Déu avisa

l'home que s'allunyi del que és comen-
cat malament, go és, de l'obra que no
és bona, i aleshores Aquell curará de

remoure de l'home la supérbia.

18. — Hem tradu'it el mot shalach peí

dardell {peí glavi), com Vg.; d'altres

volen que signifiqui canal, i aleshores,

en lloc del cástig d'una mort violenta,

vindria a significar el descens a l'in-

fern després d'haver passat per la fos-

sa. És el canal vertical que fa que l'á-

nima del mort vagi a parar al xeol.

21 .
— Desapareix la seva carn a la mi-

rada. Es a dir, emmagreix talmentque
no li queda més que la pell i l'os.

22. — Ais espasmes de la mort. Kna-
benbauer glossa : « uita est tradita do-

loribus qui mortem afferent... Allu-

ditad VII, 15-16; X, 20; XVII, 16.»

Dhorme diu que el text actual li sembla
el resultant d'una haplografia. D'altres

tradueixen el segon hem. per «la seva

vida es prop deis exterminadors» ; lam-
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23
Si hi ha per a ell un ángel,

intercessor un entre mil,

que manifesti a l'home el seu deure,

84
i el compadeixi i digui

:

Deslliura'l de baixar a la fossa,

car he trobat el rescat

;

25
la seva carn esdevindrá més fresca que en sa joventut,

tornará ais dies de la seva adolescencia

:

26 pregará a Déu i aquest el complaurá,

i veurá la seva fac amb jubilación

i tornará a l'home la seva justicia.

27 Contará la cosa ais homes i dirá

:

He pecat i he violat la rectitud,

i no m'ha estat punit

;

28 ha redimit la meva ánima de la fossa,

i la meva ánima veu la líum.

29 Vet ací : tot aixó fa Déu,

dues, tres vegades amb l'home

;

30 per allunyar la seva ánima de la fossa,

per a irluminar-lo amb la llum de la vida.

31 Atén, Job, escolta ni,

emmudeix i jo parlaré;

32
si hi ha raonaments, respon-me

;

mithim, Vg. «mortiferis», els que por-

ten la mort, les malalties.

24. — I el compadeixi i digui. Alguns
critics (Bickell, Beer, Budde, Dhorme),
fonamentant-se que el tercer hemisti-

qui és massa curt, hi afegeixen el mot
{Kofer) nafeixo, i tradueixen així : jo he

trobat el rescat de la seva ánima.

26. — La seva justicia. Els seus drets.

El sentit del fragment 23-28, és que
per la intercessió d'un sant (ángel) que
meni el malalt al penediment i pregui

Déu de perdonar-lo, car amb la seva

humil rectificado s'ha procurat un res-

cat, Déu, per misericordia, el guarirá.

Alguns crírics traslladen el tercer he-

mistiqui a continuació del verset 23.

27. — Referent al mot canta, iashor,

que també significa respiciet, diu Kna-
benbauer : « Hebr. iaxor a sxur uidere

(ti. v. 14) S. Hier. interpretadas est

(similiter Chald. Syrus explicant, illum

scil, ad homines sese dirigere)»; al-

guns moderns, desviant-ho d'una altra

forma, volen traduir canta. «(XXXVI,
24) cañet e : el canet ad homines el dicel

(cf. W. Del Zsch. P. Le Hir, Renán);
at immerito, cum ueterum acceptio fór-
mele melius congruat et sensui aptior

sit.»
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parla, car voldria disculpar-te.

I si no, tu, escolta'm,

emmüdeix i t'ensenyaré la saviesa.

ALTRE DISCURS D'ELIÚ

(XXXIV -XXXVII)

(C. XXXIV). H parla Eliú, i digué:

2 Escolteu, savis, les meves paraules,

i, oh doctes, pareu Porella,

3 car l'orella les paraules discerneix,

com el paladar assaboreix el menjar.

4 Escollim per a nosaltres la justicia,

vejam, entre nosaltres, qué és el bé.

5 Car Job ha dit : Jo sóc just,

i Déu ha trencat el meu dret

;

6 contra el meu dret, apareixo mentider,

dolorosa és la meva ferida sense haver pecat.

7

¿ Quin home com Job

que beu l'escarni com aigua,

8 que va en companyia deis fautors d'iniquitat,

i camina amb els homes d'impietat?

3, Sup. xii, 1 1

.

32. — Disculpar-te. Donar-te raó. se'm nega la justicia afligint-me fora

4. — Escollim per a nosaltres la jasti- mesura sense poder disculpar-me. La
cía. Examinem el que és just. traducció de akeageb (apareixo mentider)

5. — Car Job ha dit. El segon he- és refusada per Dhorme, i canvia la pri-

mistiqui cita textualment el XXVII, 2. mera persona en la tercera. No creiem

En aquest discurs Eliú recrimina Job allunyar-nos massa d'una acceptable

per haver assegurat que Déu el tractava versió, car és avalada per Rossenmül-
injustament. 1er, Le Hir, Renán, Segond, etc. i el

6. — Contra el mete dret apareixo men- sentit no cal dir que esdevé ben ciar.

tider. Es a dir, m'han acusat de men- 7. — El segon hemistiqui gairebé cita

tider com si no existís el meu dret; textualment el segon de XV, 16.
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9 Car ha dit: No aprofita a l'home

de teñir amistat amb Déu.
10 Per tant, homes de cor, escolteu-me :

lluny de Déu la injusticia

i de rOmnipotent la iniquitat.

11 Car l'obra de 1'home, Ell recompensa,

i, segons el camí de cadascú, el tracta.

12 En bona veritat Déu no fará cap tort,

i rOmnipotent no pervertirá justicia.

13 ¿Qui ha encomanat a ell la térra?

¿i qui ha disposat Funivers tot ell?

14
Si torna vers Ell el seu alé,

si el seu esperit retira dintre seu,

15 expira tota carn a la vegada,

i 1'home en pols es torna.

16
1 si tens enteniment, escolta aixó :

sigues atent a les meves paraules

:

17 ¿Qui odia el judici governará?

(i
i tu el just poderos condemnarás ?

18
Ell que pot dir a un rei : poca-solta,

i malvat, ais nobles ?

19 Qui no fa accepció de persones deis princeps,

i no ha respectat el ric per damunt de l'indigent,

perqué obra de les seves mans són tots ells.

Judicis DE Déu

20 De sobte, moren i passen,

i en el cor de la nit es commouen els pobles,

19, Dt. x, 17 ; II Par. xix, 7 ;
Sap. vi, 8 ; Sir. xxxv, 1 5 ; Act. x, 34 ; Rom. 11, 11; Gal. 11, 6 ;

Eph. vi, 9
Col. ni, 2$; I Ptr. 1, 17.

14. — Si torna vers Ell el seu alé.

Si concentra tota la vida o el seu pen-
sament, en si mateix sostreu ais éssers

animats l'alé que els fa viure.

17.

—

Judici. El dret. ¿Podría go-
vernar un enemic del dret?

Just poderos. Vegi's el que diu Kna-
benbauer : «num homuncionem ullo

pacto decet ita litigare et exspostulare

cum diuina maiestate?»
20. — De sobte, moren i passen. Es

un verset molt remenat. El canvi més



102 JOB -XXXIV, 21-29

i treuen el potent sens cap esforc.

21 Car té els seus ulls sobre els camins de l'home,

i totes les seves passes veu

;

22 no hi ha ni tenebres ni ombra de mort,

on amagar-se els faedors d'iniquitat.

23 Car no fixa a l'home un terme

perqué vagi davant Déu en el judici.

24 Aixafa els poderosos sense investigado,

i en constitueix d'altres en lloc d'ells

;

25 per tal com coneix llurs obres,

i les capgira en una nit, i son aixafats;

20 com a inics els percudeix,

en el lloc que sigui més albirador

;

27 car aquells s'apartaren d'ell,

i tots els seus camins no consideraren.

28 Féu venir fins a ell el clam de l'indigent,

i el clam deis afligits se li ha fet sentir.

29 Si Ell dona la pau, ¿qui el condemnará?

Si ell amaga la fac ¿qui el veurá?

Ell vetlla damunt del poblé i damunt de l'home albora,

acceptable és aquell en qué els mots i

passen són traslladats després de moren,

i acaben el primer hemistiqui. El con-

junt és ciar : Déu és el Senyor que,

sense cap ajutni esfon;, extingeix els

pobles i els poderosos o tirans.

23. — Car no fixa a Vhome un terme.

La majoria deis crítics moderns han
acceptat algún canvi proposat per Reis-

ke i Wright fonamentat en una proba-

ble haplografia. Vegi's com, sense fer

cap canvi, parla Knabenbauer: «non in

hominis arbitrio est positum, ut ueniat

uel non ueniat ad Dei iudicium. »

Aquest verset i el 24 Dhorme els

trasllada després del 25.

25. — Budde suprimeix aquest verset

i els 26-28 per considerar-los una glossa

deis versets 21-22.

26. — Com a inics els percudeix. Els

tracta com a homes d'impietat que són,

i els infligeix el cástig públicament, en
un lloc on hi ha espectadors, per tal

que tots siguin testimonis.

Aquest verset ha estatmolt remenat.

No tenint, com no tenim, un módul in-

controvertible de l'extensió del vers

hebraic, no podem admetre com a raó

deis canvis una major o menor extensió

i desproporció entre els hemistiquis d'un

verset i la d'aquest amb els altres.

L'únic cert és el sentit i la claredat.

Aquest verset, tal com está, té sentit i

ja n'hi ha prou.

29. — Si Ell dona la pan, ¿ qui el

condemnará ? (mi iarxia
1

). Pot teñir dos

sentits: ¿qui condemnará aquell a qui

Déu ha donat la pau ?, o bé:
<¿
qui con-

demnará Déu per haver-la donada? Es
millor el segon.

Tot plegat significa que la sentencia

de Déu és inapeHable.
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30 per tal que no regni l'home hipócrita,

perqué no es posin llacos al poblé.

31 Perqué, si ha dit, tal volta, a Déu

:

He sofert, no tornaré a pecar;

32
fins que no ho vegi, tu m'ho ensenyarás,

si iniquitats he comés, no n'hi afegiré

!

33 ¿Per ventura, segons tu, li fará pagar,

perqué tu has menyspreat?

Ja que tu has escollit, i no jo,

el que saps, digues-ho.

34 Els homes de cor dirán amb mi,

i l'home savi que m'escolta

:

35 Job no ha parlat segons ciéncia,

i les seves paraules no són segons inteliigéncia.

36 Cal que siguí provat Job fins a la fi,

per mor de ses respostes a guisa deis homes d'iniquitat.

37 Car afegeix damunt del seu pecat la revolta

;

entre nosaltres pica de mans

i multiplica els seus raonaments contra Déu.

31. — Perqué, si ha dit. Aquest vers

i el 32 són difícils. Vg. diu : « Quia er-

go ego locutus sum ad Deum, te quo-

que non prohibebo.»

Dhorme tradueix així :
t

« 31 Si 'un mécréant dit á Eloah' : J'ai été

seduit',

Je ne ferai 'plus' de mal

;

32
'Jusqu'á ce que je voie, instruís- moi,

»

Hem deixat la nostra versió ben tex-

tual.

32. — Fins que no ho vegi. Alió que

no veig, alió que no comprenc, tu m'ho

ensenyarás.

33.
— ¿Per ventura, segons tu, li fará

bagar? El sentit és : perqué tu has fet el

desmenjat refusant de resignar-te ais de-

signis de Déu, ¿creus que aixó és prou
perqué Déu distribueixi les penes i els

premis segons el teu bon voler, el teu

albir?

—

Ja que has escollit, i no jo. Aquests
dos hemistiquis són traduits paraula per

paraula. El sentit natural del text és :

«¿Es que ha de castigar (Déu) segons
el teu albir? Ja que tu has criticat com
si haguessis de decidir, i no jo; digues

el que tu saps.»

36 .
— Cal que siguí provat Job. Tant

de bo que sigui provat Job... Desitjo

que sigui provat Job. . . etc. Són expres-

sions equivalents que signifiquen el ma-
teix. Abi (que segons l'accent masoré-
tic significa «pare meu», com tradueix

Vg.) ací és una interjecció semblant a

aboi, o una fórmula optativa derivada

del verb abah, voler. Segons Wetzstein,

aquell significat és vivent a les contrades

de la Siria. Dhorme no ho admet i en
fa una conjunció. Hom no pot adme-
tre el significat de pare meu, puix en l'A.

S. no es troba mai aquesta apellado

dirigida a Déu.

37.— Pica de mans. Knabenbauer diu

així : « complodit (audacius et insolen-

tius loquitur)... »
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TERCER DISCURS D'ELIÚ

(XXXV)

Utilitat de la virtut

(C. XXXV.) 1 Encara parla Eliú, i digué :

Creus que has pensat assenyadament,

quan has dit: Tinc més rao jo que Déu?
3 quan has dit: ¿Qué t'aprofita?

¿quin avantatge hauria tret si no hagués pecat?

4
Jo et respondré amb raons,

i ais teus amics amb tu.

5 Mira els cels i veges,

i contempla els núvols : són més alts que tu.

6
Si peques, ¿en qué els perjudiques?

I si es multipliquen les teves rebellions, ¿qué li fas?

7 Si ets just, ¿qué li dones?

¿o qué rep Ell de la teva má?
8A un home com tu, va la teva impietat,

i a un fill de l'home, la teva justicia.

9 Per la magnitud de l'opressió clamen,

criden sota el brac deis magnats

!

10
i ningú no ha dit : ¿ On és Déu que ens ha creat,

que dona cantúries a la nit,

i. — Ara Eliú respon a una altra afir- da el proísme, li és un avantatge posi-

mació de Job, co és, que la virtut no és tiu; el vici, en canvi, li ret un perju-

de gran profit a l'home en aquest món dici, li fa mal.

(XXI, 15 ;
XXXIV, 9) perqué, com que 10. — Modernament alguns crítics vo-

Déu no en treu cap utilitat, no en té len que en lloc del singular digué, ha
cura. Eliú respon que, encara que el dit, i elmeu Creador, volen posi el plu-

vici no el damnegi, ni la virtut li doni ral han dit i el nostre Creador, fonamen-
avantatges (5-7), Déu se'n capté a pro- tats en la versió siríaca. La forma inde-

fit de l'home. terminada, és prou acceptable.

8. — A un home com tu. La virtut aju- Oui dona cantúries a la nit. Nit, sím-
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11 que ens ensenya per mitjá de les bésties de la térra,

i per les aus deis cels ens fa assenyats?

12 Llavors clamen i no se'ls respon,

a causa de l'exalcament deis malvats.

13 Certament no escolta Déu la vanitat,

i rOmnipotent no la té en compte

!

14 Menys encara quan tu dius que no el veus,

que la causa és davant d'ell i tu en Ell esperes,

15
i quan dius que la seva ira no castiga,

ni fa gran cas de les iniquitats

!

16
Sí, Job en va bada la seva boca,

i sense seny els raonaments multiplica.

QUART DÍSCURS D'ELIU

(XXXVI-XXXVII)

DÉU SALVA I DÉU AFLIGEIX

(C. XXXVI.) x
í afegí Eliú, i digué:

2 Espera'm una mica i t no mostraré,

perqué encara a favor de Déu hi ha raonaments.

3 Portaré la meva ciencia lluny

,

i al meu Creador atribuiré justicia.

4 Car, certament, sense mentida són les meves paraules;

un home de ciencia perfecta és prop de tu

!

5 Vet ací que Déu és poderos i no es desmenteix,

poderos per la forca del cor;

bol de l'adversitat. Qui inspira cants

enmig del sofriment.

2. — El primer hemistiqui está com-
post de mots arameus. « Sermo Eliu ara-

maismis esttinctus» diu Knabenbauer.

3 .
—Atribuiré Justicia. Donaré la raó.

5 . — Alguns crítics traslladen el mot
forca després de poderos del primer he-

mistiqui, en qué, enlloc de forca, posen
pur. No negarem que és una bona so-

lució, pero potser sense prou fonament
textual.
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6 no deixa viure 1'inic,

i fa justicia ais afligits.

7 No aparta del just els seus ulls,

i amb els reis en el tron també els colioca

per sempre, i ells són exakats.

8
1 si tal volta són lligats amb cadenes,

i són encativats amb les cordes de la miseria,

9
els fará conéixer llur obra

i llurs maldats perqué s'enorgulliren;

10
i obrirá llur orella per a la reprensió,

i parlará perqué es converteixin de la iniquitat.

11
Si escolten i se subjecten,

llurs dies acabaran en bé,

i llurs anys en jocunditats.

12
1 si no escolten, passen peí dardell,

i expiren per manca d'inteHigéncia.

13 Els hipócrites de cor guarden la rancúnia,

i no criden quan Déu els ha lligats.

14
1 així mor en la infantesa llur ánima,

i llur vida entre els afemellats.

7. — No aparta del just els seus ulls. 13. — Els hipócrites de cor. Hebr.
Bickell, Beer, Budde, Dhorme canvien chanfe-leb. Vg.: «simulatores et cal-

el mot el seus ulls per el seu dret, el del lidi». Aquests quan són, en certa ma-
just. Knabenbauer no fa cap canvi i així ñera, lligats per la desgracia, en comp-
tradueix : «et cum regibus in solio eos tes de pregar, es revolten contra Déu.
collocat.» 14. — 1 així mor en la infantesa. En

8. — I si tal volta són lligats amb ca- la ñor de l'edat, com els tristos joves

denes. Diu Knabenbauer: «non esse que una religió falsa i obscena votava
de iustis sermo patet ex v. 9... quare a la prostitució.

—

Afemellats. Knaben-
Chald. bene v. 8 impii textui addit. » bauer escriu : « Pagdeshim scorta sunt

Altres crítics volen que el text es refe- mascula sceleri atque libidini deuota in

reixi ais justos precisament, i d'altres honorem numinum impurissimorum
volen que siguin els reis, deis quals par- Phoenicum Syrorumque Baal v. g. et

la el verset 7. Astartes (cf. Deut. XXIII, 18. III Rg.
8-1 1. — 7 si són lligats amb cadenes. XV, 24; XV, 12; XXII, 47), cinaedi

Si Déu permet el sofriment deis justos (cf. Pin.).» Dorme : «le o gadesh est

és perqué, coneixent llur limitació, s'a- l'hiérodule dans le mauvais sens, le

partin del mal i es preservin del vici, si mignon qui sert á la débauche, comme
escolten i es penedeixen, encara que la gadeixah prostituée (Deut. XIII, 18

hagin caigut, el trobaran benigne. etc.), cf. Vulg. et Targ. Le róle infá-

12. — Peí dardell passen. Vegi's la me qui lui était dévolu suppose un áge
n. al XXXIII, 18. encoré jeune. »
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15 Allibera Tafligit per la seva propia aflicció,

i per l'angoixa obre la seva orella.

Coxsells a Job

16
1 també et deslliurará de la boca de l'angoixa,

en iloc ampie estarás, on no hi ha opressió,

i el parament de la teva taula será pie de viandes grasses.

17
Si el judici de l'inic has omplert fins al caramull,

judici i jutjament s'aconseguiran.

18 Que la ira no t'estimuli al cástig,

i la magnitud de l'expiació no et faci doblegar.

19 ¿Per ventura el teu clam t'alliberará de l'angoixa,

ni tots els esforcos de la teva potencia?

20 No anhelis la nit,

15. — Allibera Taftigit. En canvi a

qui sofreix amb resignado, Déu torna-

rá en bé deis seus propis sofriments.

16. — 1 també falliberará. Les ex-

pressions d'aquest v. són proverbiáis

en la Biblia, i signifiquen: llibertat,

pau, felicitat, en oposició a opressió,

angoixa, adversitat.

Nombroses han estat les interpreta-

cions i canvis a qué ha donat lloc

aquest verset. Ehrlich arriba fins a no
voler traduir el passatge 16-19 per sem-
blar-li ininteHigible. Creiem haver-nos

acostat a la solució sense forcar massa
l'etimologia, traduint per parament.

17. — Si el judici de l'inic has om-
plert. Els vv. 17-20 són sumament
obscurs i aixó ja ens diu que són mol-
tes les interpretacions i retocs propo-
sats. Respectuosos amb el text ma-
sorétic, acceptem la interpretació de

Knabenbauer : « si te impleueris senten-

tia illa, qua impii afflicti de Deo iudi-

cant, tune haec sententia necessario at-

trahet iudicium Dei condemnatorium. .

.

Ita iuremerito W. Del. Hirz. Zsch. P.

Le Hir (et partim iam Mar. Cod. Malv.
I. III.), sed ita, ut in priore membro
si suppleant »

18.
f

— Que la ira no t'estimuli al cás-

tig. És a dir, no t'estimuli a l'insult

contra Déu el qual porta aparellat el

cástig. Així mateix, que la magnitud
de les dolences sofertes, deis teus béns

perduts, que són magnes expiacions,

no et portin a la desesperado, ni et de-

cantin de l'arrepentiment.

19. — Aquest verset i el següent són

exclosos del text per alguns crítics.

Dhorme diu : « Texte étranger á notre

passage et dontles éléments ne se coor-

donnent pas entre eux.» El sentit és :

«¿Per ventura els teus clams vers Déu
en l'angoixa i totes les energies de la

forca et portaran la salvació i la lli-

bertat?» Vegi's Knabenbauer.
20. — No entelis la nit. La majoria

deis crítics creu que en aquests dos he-

mistiquis hi ha hagut una corrupció

de text. Gray afirma que potser aquest

verset és el menvs inteHigible de tot el

passatge. Verament, les versions no
coordinen entre elles, i alguns arriben

a tais extrems que no resta res del

text. Valgui el que valgui, hem fet la

versió ben literal, i en general acceptem
la interpretació de Knabenbauer : « ne

noctem illam desiderio tibi quasi at-

trahas, ne noctem appetas, ad quam
ingrediuntur populi successione non in-

terrupta (populi pro populis = Volk um
Volk ? ut pro se quisque ?. » Segond

8 - ANTIC TESTA.MENT VI
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per muntar els pobles en llur lloc.

21 Guarda't, no et decantis envers la iniquitat,

car aquesta t'ha portat a la miseria.

Lloa la potencia de Déu

22 Vet ací que Déu és excels en la seva potencia,

¿qui com Ell és senyor?

23 ¿Qui li ha prescrit el seu camí?

¿I qui dirá : Has fet injusticia?

24 Recorda't de magnificar la seva obra,

la que han cantat els homes

;

25
tots els homes la veuen,

cadascú la mira de lluny.

26 Vet ací que Déu és sublim i no el coneixem,

el nombre deis seus anys no pot investigar-se.

27
Ell atreu les gotes de l'aigua,

i liquida en pluja el seu vapor,

28 que destillaran els núvols,

degotaran damunt deis homes.
29

¿ Qui comprendrá les expansions deis núvols,

els terrabastalls de la seva tenda?

30 Vet ací que estén damunt d'ell la seva llum,

i les fondáries de la mar cobreix;

31
i és així com alimenta els pobles,

aixi tradueix : ne soupire pas aprés la

nuit qui enléve les peuples de leur

place. »

23.

—

Prescrit el seu camí. Imposat
la seva conducta.

26. — El nombre deis seus anys no pot

investigar-se, co és, els seus anys són
innombrables.

27. — Ell atreu les gotes de Vaigua.

La potencia de Déu es manifesta en la

formació de la pluja. Vg. tradueix

:

«Qui aufert stillas pluuiae, et effundit

imbres ad instar gurgitum.» Verament
el plural del text masorétic (Ja^qu =
liquiden) no encaixa amb el sentit del

text ; sembla que encara és Déu qui fa

aquesta acció de liquidar i per tant hem
acceptat el canvi en un singular, canvi

molt corrent entre els crítics moderns.
28. — Damunt deis homes. Damunt

de la multitud.

29. — Qui comprendrá. Els núvols

són el tabernacle, la tenda de Déu, i el

tro és l'estrépit que retruny dins aques-

ta tenda ; amb aquesta explicació resta

aclarit el segon hemistiqui.

30. — Vol dir : El Uamp iliumina tot

el cel, i fins els extrems de la mar cobreix

o toca, car del llamp es tracta.

31. — I és així com alimenta els pobles.
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i els nodreix copiosament.

32Amb els dos palmells pren el llamp,

i el llanca contra l'adversari

;

33
el seu tro l'anuncia

encenent la ira contra la iniquitat.

Les veüs de la natura

(C. XXXVII.) 1 També per aixó tremola el meu cor,

i salta del seu lloc.

2 Escolteu, escolteu l'estrépit de la seva veu,

i el so que surt de la seva boca.

3 Sota de tots els cels llanca el llampec,

i aquest arriba ais termenals de la térra

;

4 després d'ell bramará una veu,

el tro de la seva veu superba,

i no retindrá els llamps

quan la seva veu será oida.

5 Tronará Déu amb la seva veu meravellosament,

Ell que ha fet coses grans de nosaltres no compreses

;

Dhorme coHoca aquest verset després accedit, Deum tempestate et tonitru

del verset 28. Creiem que el verset inimicos suos persequi uti etiam v. 32

está bé ací, car és la idea deis versets hebr. enuntiatur. » No ens hem atrevit

27-30 que es descabdella en el sentit a seguir els raonaments de Dhorme.
que Déu es serveix de la pluja i del Tradueix així

:

llamo per a punir o per a beneficiar. o, T1 .
,

t • • 1 1 111 « dJ
II en avertit son pasteur !,

32. — La mateixa idea del hamo, j , . a . f . ü ,
' V1 . - í Le troupeau qui flaire la 'tempere .

»

33. — El seu tro l anuncia. Aquest r m y

verset és impossible d'acabar-lo de pre- 2. — Escolteu, escolteu Vestrépit. Litt.

cisar. Hem seguit la idea deis versets «escolteu escolrant», hebraisme que vol

anteriors que descriuen com Déu és dir : escolteu ben atentament.

qui envia el llamp i la pluja per bé o So. Murmuri. En aquests cinc pri-

per mal. Per aixó ens hem esforcat mers vv. Eliú descriu els efectes del tro

de traduir segons el sentit més accep- en la natura i en els homes.
table possible. Així escriu Knabenbauer: r . , , , , , T

n,
r

. , ,. . t-. 3. — Sota de tots els cels. La térra es
« Plensque placet explicare, uti Ex. ., , ,

wvTT ,„ >/• u tu . r assimilada a un tapis, els quatre ex-
XXXII, 17, Mich. IV, 9 strepitus, fra- . , , 1 - 1

' ^
,

dinals.
gor...» i així tradueix els dos hemisti-

quis

:

« fragor eius de eo annuntiat, 4- ~ El tro de la seva veu mperba. Co

iram accendens ^elans) de iniquitate.
es

'
veu sublim

'

,

En
!

a dlvlS1
,

0 d a(
5
uest

KX
' ^ verset en quatre hemistiquis hem seguit

ita ad v. 31a sensus quam arctissime Dhorme.
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6 Car a la neu ha dit : Cau a la térra,

i a les pluges torrencials : Sigueu fortes.

7 La má de tot home segellará,

per tal que hom conegui la seva obra.

8
I entra la bestia en el seu amagatall,

i en la seva cova habita.

9 Del migjorn ve la torbonada,

i del nord la fredor.

10 Per l'alé de Déu es forma el gel,

i s'endureix la fac de les aigües.

11 També en pluja cau el núvol,

dissipa la boira el seu llampec.

12
1 aquest, zigzagueja, segons els seus designis,

per tal que facin tot el que els ha manat

damunt la fac de la térra.

13 Adés de verga, adés a favor de la seva térra,

adés per benignitat els fa servir.

NOUS CONSELLS A JüB

14 Escolta aixó, oh Job,

estigues atent, i considera les meravelles de Déu.

6. — Car a la neu ha dit. La neu és

un fenomen extraordinari a l'Orient.

Ens hem permés fondre els mots i a la

pluja forta i els aiguats forts en pluges

torrencials i hem canviat la puntuació
de la sevafortitud en sigueufortes. Aques-
ta darrera troballa ha estat obra d'Hoff-

mann. La repetició de dues vegades la

pluja ja indica que estem davant d'una

dittografia una mica modificada.

7. — La má de tot home segellará.

Posar segell a la má significa que no
podran obrir-la per a treballar. Estaran

inactius durant l'estació de les pluges

per tal que reconeguin la sobirania de
Déu damunt de tota cosa.

Graetz, Beer, Duhm, Ehrlich, Dhor-
me i d'altres en lloc de sobre la má, o
la má ssnzillament, llegeixen sobre tot

home, o tot home. No ho hem cregut

necessari i té poc fonament textual.

10.

—

Per Tale de Déu. Vg. diu :

« Fiante Deo concrescit gelu, et rursum
latissimae funduntur aquae». Gr. tra-

dueix : « amb el vent violent es forma
el gel, Ell governa l'aigua com li plau ».

12. — Dhorme, afegint i canviant al-

gún mot, divideix aquest verset en qua-

tre hemistiquis.

Segons els seus designis. Segons alió

que Déu ordena.

Vegi's Herder, op. cit. p. 74 i seg.

13. — Alguns exegetes creuen neces-

sari canviar els mots adés a favor de la

seva térra per ell compleix la seva volun-

tat. El text diu prou ciar de qué es

tracta : Déu es serveix de la pluja, de

la tempestat i deis llamps i trons com
instruments de misericordia o de cástig.

14-24. — Aquesta perícope és la con-
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15
ci
Per ventura saps com les governa Déu

i com el seu núvol fa brillejar un llampec?

16 ¿Coneixes, per cas, el balanceig deis núvols,

meravelles del perfecte en ciencia?

17 ¿Per qué els teus vestits són calents

quan reposa la térra al vent del migjorn?

18 ¿Has estés amb Ell els núvols,

sólids com un mirall fos?

19 Mostra'm qué li direm,

car no poden parlar per mor de les nostres tenebres.

20 Que ningú no li trameti les nieves enraonies,

car, ¿
parlada un home per ésser engolit?

21
1 ara no es veu la llum, brillej ant ella darrera els núvols,

el vent, pero, passa i els neteja.

22 Del nord ens arriba or,

entorn de Déu hi ha una majestat terrible!

23 A rOmnipotent, no podem arribar-hi

!

Ell és gran en forca i en justicia,

i en el judici i en la multitud de la justicia no afligeix.

24 Es per aixó que el temen els homes

:

Ell no esguarda els qui es creuen savis en son cor.

clusió práctica deis quatre parlaments chaft, 191 2, p. 287) en qué diu que, al

d'Eliú. En ella ratifica la idea central costat á'engolir, existia una altra reí que,

deis seus discursos, co és, que havem en la forma pihel, significa informar.

de venerar els designis inexcrutables de Aleshores el segon hemistiqui será tra-

Déu i no pas queixar-nos d'Ell. dui't

:

18. — Sólids com un mirall fos. Els . , ,,, ,

. n , «.li « ¿per ventura parla 1 home perqué Ell
miralls antics eren de metall. . . r

r
-

r ^
^ , ,. -r, ,, siguí mformat r

»

19. — Que h direm. Potser en lloc 0

del sufix de primera persona del plural, 21. — Dhorme, seguint la suggestió

seria millor usar el del singular ; aixó de Fr. Delitzsch, interpreta el mot bri-

no obstant, no és cosa desacostumada llant, així mateix en l'árab per obscur,,

en lírica aquests canvis de nombre. fonamentat en el siríac, i aleshores di-

20. — Que ningú li trameti. El sentit videix aquest verset en tres hemistiquis

d'aquest v. és : Voler comunicar-se i tradueix el segon així

:

amb Déu mateix, ¿no portaría el risc ün n , ., N . . ,

, 1 . . t -s «Elle fia lumiere) etait obscurcie par
de correr a la propia ruina ? ,

v J ven a j. • 7-. • - les nuages. »
En lloc de per esser engoht, versio D

absolutament literal, altres traductors 25. — Dhorme trasllada de lloc Yat-
segueixen l'observació de Jacob (Zeit- nach, i divideix aquest verset en tres he-
schrift für die alttestamentliche ¡Vissen- mistiquis.
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DISCURS DE JAHVÉ

( XXXVIII -XLI)

Que Job respongui a Déu

(C. XXXVIII.) H contesta Jahvé a Job des del torb, i digué :

2
¿ Qui és aquest que enfosqueix la providencia,

amb paraules sense seny?

3 Cenyeix, et prego, com un home, els teus lloms.

Jo et preguntaré i tu m'instruirás

!

L'acció de Déu en la creació

4 ¿On eres tu en fundar jo la térra?

digues-ho, si coneixes la veritat.

5 ¿Qui establí les seves mesures, si ho saps,

0 qui estengué damunt d'ella un cordill?

6
¿ Damunt de qué els seus fonaments están fixats ?

¿ o qui ha posat la seva pedra angular,

7 quan cantaven a l'unissó els estéis del matí,

1 aclamaven tots els filis de Déu?
8
¿ I qui tanca amb portes la mar,

i . — I contesta Javhe a Job des del torb. 3 . — Cenyeix... els teus lloms. Expres-

Job havia manifestat el desig de plede- sió bíblica que vol dir: prepara't al

jar la seva causa amb Déu directament combat, a l'interrogatori que se't fará.

(XIII, 22), tot i confessant que aquest 4, ss.

—

¿ On estayes tu. En aquests

encontré podria ésser temible (IX, 16- vv. declara l'autor sagrat que si no po-

18). L'autor inspirat no fa intervenir dem mesurar-nos amb la potencia de

Déu com un de tants interlocutors. Jah- Déu, tampoc no podem pretendre de

vé no entra en discussions i aclareix penetrar en els designis de la seva pro-

el concepte del dolor i del mal; Jahvé vidéncia.

parla per tal de fer penetrar en el cor 5 . — Un cordill. Qo és, per mesurar
de Job el sentiment d'humilitat que la térra.

s'adiu ais servents de Déu. La tempes- 7. — Els estéis del matí. Qo és, re-

ta, el torb és l'ambient de les teofa- centment creats.

nies. Filis de Déu. Els ángels.
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quan, llancant-se de l'úter, sortia?

9 Quan vaig posar ¡o un núvol per vestit seu,

i la calitja per faixa seva,

10
i vaig establir damunt d'ella els seus termenals,

i vaig posar bernat i portes,

11
i vaig dir: Fins aquí vindrás i no avancarás,

i aquí s'encallará la gosadia de les teves ones!

12 ¿Deis teus dies enea, has manat al matí,

has mostrat a l'aurora el seu lloc,

13 per tal que envaeixi els indrets de la térra,

i siguin Uancats els inics d'ella?

14 Es torna com l'argila sota el segell,

i es tenyeix com una vestidura.

15
1 és apartada deis inics la llum,

i el brac enlairat será trencat.

16 ¿Has arribat, potser, a les fonts de la mar?

¿I en l'íntim de l'abisme has caminat?

17 ¿Se t'han obert, per cas, les portes de la mort,

i les portes de l'ombra de la mort has vist?

8. — Llancant-se de l'úter L'abisme

de la térra, les fonts de la mar.

9. — Imatge de l'infant que, en néi-

xer, se'l bolea i se'l faixa.

10. — Potser hem estés massa el

verb xebor en donar-li el significat & es-

tablir, pero era la única manera de 111—

gar amb el segon hemistiqui. Alguns
moderns han preferit transportar els

dos verbs : en el primer hemistiqui el

que correspon al segon, i en aquest el

que correspon al primer. Aleshores, en
lloc de la idea privativa que sembla te-

ñir el text masorétic en relació a les

limitacions que Déu ha imposat a la

térra i a la mar en analogía a la imatge
de l'infant deis versets anteriors, el text

pren un sentit de llibertat com si l'in-

fant ja fos més gran ; i així tradueix

Dhorme, entre altres

:

«Després jo li imposava el meu límit,

Jo trencava bernat i portes.»

13. — Per tal que envaeixi. Litt. : l¿¿-

cho^, vol dir que s'apoderi, que prengui
possessió.

—

Llancats els inics. Quan
surt el sol, els lladres s'amaguen.

14. — Com Vargila. Durant la nit

l'horitzó no té forma ni ésser. En
aparéixer la llum, les coses preñen
forma, com Vargila sota el segell, i es

vesteixen de colors. Alguns crítics, en
comentar aquest verset, s'inclinen a

interpretar-lo en el sentit que la térra

seg¿liada eren unes pastilles de térra de

Lemmos usades pels antics en medici-

na. Diuen que aquesta térra era rosa-

da, color que pren la térra en sortir el

sol.

Referent al segon hemistiqui, hem
admés la conjectura d'Ehrlich i Beer de

canviar per i es tenyeix el text masorétic

i romanen. Sois així la versió esdevé
inteHigibie.
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18 ¿Has considerat tota l'amplitud de la térra?

Anuncia-ho, si la coneixes tota

!

19 ¿Quin és el camí que mena a la llum?

¿i el lloc de les tenebres on és,

20 per tal que les portis al seu terme,

i les menis pels senders de la seva casa ?

21 Tu has de saber-ho, car ja havies nascut,

i el nombre deis teus dies és gran

!

22 ¿Has entrat en els reservatoris de la neu

i els dipósits de la calamarsa has vist,

23 co que he reservat per al temps d'angoixa,

per al dia de la guerra i del combat?
24 ¿Per quin camí es reparteix la boira,

i s'escampa el xaloc damunt la térra ?

25 ¿Qui ha obert canals a la inundació,

i camí ais llamps i ais trons,

26 fent ploure damunt la térra despoblada,

en el desert on no hi ha cap borne,

27 per sadollar els llocs devastáis i deserts,

i fer brostar i sortir l'herba ?

28 ¿Per ventura hi ha per a la pluja un pare?

¿qui engendra les gotes de la rosada?

29 ¿Del ventre de qui sortí el gel?

¿i la gebrada deis cels, qui l'engendrá?

30 Com una pedra les aigües s'endureixen,

i la fac de l'abisme es solidifica.

31 ¿Ets tu qui has cenyit el manoll de les Pléiades,

0 les lligadures de l'Orió deslligarás ?

32 ¿Ets tu qui fará sortir la corona boreal en el seu temps,

1 l'Ossa, amb els seus filis, tu guiarás?

21. — Tret final d'una ironía tre- tota personal, Bickell i Duhm supri-

menda. meixen aquest verset. Beer també el

23. — Vegi's Herder, ob. cit. p. 78. voldria eliminar per considerar-lo una
28. — En virtut d'una llei d'estrofes variant del verset 29.
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33 ¿Ets tu qui dictes les liéis ais cels,

0 bé imposes el teu imperi en la térra?

34 ¿Aixecarás fins ais núvols la teva veu,

perqué un aiguat et cobreixi ?

35
¿ Enviarás els llamps i ells marxaran,

1 et dirán: Vet-nos ací?

36 ¿Qui posa en els ronyons saviesa

0 qui dona a les aparences prudencia?

37 ¿Qui compta els núvols amb saviesa,

1 els odres deis cels qui fa vessar,

38 quan s'endureix la pols en la fusió,

i les gleves s'agafen elles amb elles ?

39 ¿Tu cacarás per al lleó la presa

i la gana deis lleonets complirás,

40 quan están ajacats en llurs coves,

i habiten els seus cataus per a l'aguait?

41
¿ Qui prepara per al corb la seva caca

quan els seus petits criden Déu

i vaguen per no teñir menjar?

(C. XXXIX.) 1 ¿Coneixes el temps del part de les camusses ro-

¿Has observat quan pareixen les cérvoles? [quisseres?

2 ¿Has comptat els mesos del seu embarás

i saps el temps del seu parir?

41, Pe. cxlvi, 9.

31. — Aquest verset i el següent es

refereixen a les consteliacions així ano-

menades. Es difícil de precisar si hi ha
cap al-lusió astro-mitológica.

36-

—

i Qui posa en els ronyons. Ro-

nyons, l'interior, el nostre jo íntim; fi-

gurativament en la Biblia es consideren

els ronyons com la seu de la inteHi-

géncia. Vg. : « in uisceribus ». Els dos
mots Tuchot {ronyons ?) i Seki {cor ?)

són tota una historia d'exegesi. El pri-

mer té més o menys fonament com
cosa amagada en LXX, Vg. Siríaca

;

el Targum clarament tradueix ronyons.

El segon és fonamentat en l'etimolo-

gia. Després d'una serie complicada
d'interpretacions i comparacions amb
llengües afins, hom ha traduít l'un per
ibis i l'altre per gall. Aquest segon té

més tradició.

1 .
— i Coneixes el temps ? Amb conei-

xement semblant al de Déu, que preveu
les coses i fa que assoleixin el seu fi.

Alguns crítics (Bickell, Dhorme, Hon-
theim, Steuernagel ) suprimeixen el

temps, per considerar-ho una repetició

accidental de les darreres lletres del

mot.
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3 S'acotxen, pareixen els seus filis,

i els seus petits deslliuren.

4 S'enforteixen llurs filis, es fan grans en el camp,

surten i no tornen a llurs mares.

Imatge de les feres

5 ¿Qui ha enviat l'onagre lliure,

i les lligadures de l'onagre qui ha deslligat ?

6 A ell he donat el desert per mansió,

i per habitacions la térra salada

!

7 Es riu del brogit de la ciutat,

l'estrépit d'un exactor no escolta;

8 recorre les muntanyes per al seu pasturatge,

i cerca tot co que és verd.

9
¿ Voldrá el brúfol servir-te,

i pernoctar en el teu estable ?

10 ¿Podrás lligar el brúfol al solc amb la seva corda

i fer-lo rasclar en les valls darrera teu?

11 ¿Per ventura confiarás en ell perqué és gran la seva forca,

i li abandonarás el teu treball ?

12 ¿Confiarás en ell perqué torni,

i en la teva era arreplegui el teu gra ?

Imatge de l'estruc

13 L'ala deis estoicos és alegre,

¿pero té l'ala pietosa i la ploma?

5. — Els dos mots, amb qué el text 12. — Hem deixat els dos hemisti-

anomena Vonagre, el primer és pere quis conforme al text masorétic. Creiem
hebraic, el segon haroth arameu. que el text primitiu podría haver estat

6. — La térra salada. Per tornar un així

:

lloc inconreable, hom hi sembra sal. «¿Per ventura confiarás en ell que re-

10. — Aquest verset és obscur en el torni,

text masorétic. Sembla que amb una i la teva llavor (gra) en la teva era ar-

trasposició de mots i un petit canvi en replegui?»

el mot valls, esdevé ciar : Ve a ésser exactament el mateix.

«¿Per ventura lligarás el brúfol al jou 13. — Lala deis estrucos. L'estruc. és

amb la seva corda ? un animal de contrastos i té ploma i

¿ Per ventura rasclará en el solc al dar- ales d'ocell i corre a guisa del camell ; és

rera teu?» elegant en batre les ales i és cruel amb
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14 Car abandona en la térra cls seus ous,

i damunt de la pols els escalfa,

15
i oblida que el peu els aixafará,

i que la bestia del camp els trepitjará,

16 s'endureix amb els seus filis com si no fossin d'ella,

fent inútil el seu treball sense recanca;

17 car Déu el priva de saviesa,

i no li repartí inteliigéncia.

18 Pero quan ell cap amunt se'n vola,

es riu del cavall i del seu genet.

Imatge del cavall

¿Has donat tu al cavall la fortalesa,

0 vestires el seu coll amb la crinera?

¿ Ets tu qui el fa saltar com una llagosta ?

La feresa del seu renill atemoritza,

piafa en la térra i gaudeix en la seva forca,

1 surt a l'encontre de les armes.

Es riu de la por i no s'espanta,

i no recula davant del glavi.

Damunt d'ell sona el buirac,

la resplendor de la llanca i del dardell.

Amb estrépit i ardor s'empassa la térra,

i no s'atura mentre se sent el so de la trompeta.

•els seus petits. — Ala pietosa, és a dir,

no és compassiva amb els seus ous
comía cigonya, anomenada «la pia».

Aquest verset és difícil. Innombrables
són les versions que se li han donat.

Nosaltres hem fet Pesforc de no fer

cap canvi i donar-li un sentit que di-

gui quelcom. Per a detalls vegi's Schul-

tens i el bon resum de Dhorme ; no es

perdrá el temps llegint Knabenbauer.

15. — Els aixafará. Els podrá aixa-

far.

Els trepitjará. Els podrá trepitjar.

16.— Fent inútil el seu treball sense te-

mor. No l'inquieta la inanitat del treball.

18. — Pero quan ella cap amunt se'n

vola. Imatge de cacera. Quan Pestruc

és perseguit pels cac;adors, arrenca la

volada i es riu del cavall i del seu genet.

24. — En aquest verset o en algún

altre d'aquesta descripció és costum de

transcriure els mots de Virgili de les

Georg. III, 85 :

«... si qua sonum procul arma dedere

Stare loco nescit, micat auribus et tre-

mit artus

Collectumque fremens ucluit sub nari-

bus ignem.»
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25 Al so de la trompeta diu : Ah !

i des de lluny flaira la batalla,

l'estrépit deis princeps i els crits de guerra,

Imatge de l'águila

26
¿ Per la teva habilitat s'emploma Pesparver,

i estén les seves ales vers mitjorn?

27 ¿Es peí teu manament que l'águila s'enfila

i que eleva el seu niu ?

28 En la roca habita i pernocta,

en els cantells de la roca i en el penyal

;

29 des d'allí sotja el menjar,

des de lluny els seus ulls miren

!

30 Els seus pollets xuclen la sang,

i on hi ha morts, allí va ella.

Epíleg

(C. XL.) X
I parla Jahvé a Job, i digué :

2 ¿El censor pledejará amb l'Omnipotent,

qui critica a Déu contestará aqüestes coses?

3
I contesta Job a Jahvé, i digué

:

4
Si he estat lleuger, ¿qué puc respondre?

Jo posaré la meva má davant la meva boca.

5 Una vegada he parlat, i no ho repetiré,

i dues vegades, i no hi tornaré.

26. — Per la teva habilitat. Esparver. dueix qui pledeja en lloc de pledejar i en
El sentit d'aquest v. és : ¿Ets tu qui les versions de Teodoret i Vulgata la

n'has donat l'instint d'emigrar i d'arri- de iasur (cedirá) en lloc de issor {el cen-

bar a contrades llunyanes? sor).

27. — Eleva. Posa alt. 4. — Posaré la meva má davant la me-
1. — La Vulgata posa aquest verset i va boca o a la boca. Qo és, callo,

següents fins el 5 inclusiu en el capítol 5.
— Una vegada... dues. Vol dir, re-

XXXIX, que aleshores té 35 verséis. tiro tot el que he dit. (Cf. XXI, 5;
2. — Fonamentats en les versions de XXVIII, 9). Es una forma de paralie-

Símmacus, Vulgata i el Targum adme- lisme que indica una acció repetida di-

tem amb Dhorme la puntuació que tra- verses vegades.
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Torna a parlar Déu

6
I replica Jahvé a Job, des del torb, i digué

:

7 Cenyeix, dones, els teus lloms com un home;

jo et preguntaré i tu m'instruirás.

8 ¿Vols també anuliar el meu jutjament?

¿Em condemnarás per tal de justificar-te?

9 ¿Tens tu un brac com el de Déu,

i trones amb una veu com la seva?

10 Exorna't, dones, de majestat i elevado,

i d'esplendor i de gloria vesteix-te

;

11 escampa els desbordaments de la teva ira,

i mira tot superb, i humilia'l;

12 mira tot superb, ajup-lo,

i aixafa els inics on siguin

;

13 amaga'ls en la pols alhora,

llur fac embolcalla en la buidor.

14
1 també jo et lloaré,

que hagis vencut amb la teva destra.

Lmatge de l'hipopótam

15 Vet ací l'hipopótam, creat per mi com tu;

fenc, com el bou, menja.

16 La seva forga és en els seus lloms,

i la seva fortalesa en els nervis del seu ventre.

8. — El meu jutjament. La meva sen-

tencia.

Justificar-te. Teñir rao.

13. — Amaga'ls en la pols. Sota térra.

Fes-Ios morir.

Llur fac embolcalla en la buidor. Qo
és, fes que se'n perdi la memoria.

1 5 .
— Creat per mi com tu. Així com

ha creat l'home i dirigeix els seus des-

tins, ha creat l'hipopótam amb la seva
enorme forca.

L'explicativa que he fet, és suprimida

per alguns crítics. No cal, car és una
manera de dir que Déu ha estatel Crea-

dor de Behemot. Sembla que l'animal,

la descripció del qual comenca en aquest

verset i continua en els següents fins el

verset 25, és l'hipopótam. Vegi's Bo-
chan Hiero^oicon ; Fillion, Atlas d'His-

toire naturelle de la Dibíe.

16. — La seva forca. A causa de la

gruixária de la seva pell, és invulnera-

ble en aquella part del eos que en els

altres animáis és més vulnerable.



120 JOB-XL, 17-29

17 Doblega la seva cua com un cedre,

i els nervis de les seves cuixes són entrellacats;

18
els seus ossos són com canelles d'aram,

els seus membres com barra de ferro.

19
Ell és la primera de les obres de Déu,

sois qui l'ha creat li lliurará el seu glavi;

20
les muntanyes li porten 1'herba,

i tota bestia del camp que joguineja allí.

21 Sota els lotus jeu,

en els amagatalls del canyar i en els aiguamolls

;

22
el cobreixen els lotus amb la seva ombra,

el cenyeixen els salzes del torrent.

23 Encara que el riu desbordi, no tremola,

confia, quan el Jordá envesteix la seva gola.

24 ¿Qui el prendrá pels seus ulls, amb paranys,

i qui li foradará el seu ñas ?

Lmatge del cocodril

25 ¿Pescarás el cocodril amb un ham?

¿I amb una corda subjectarás la seva llengua?

26 ¿Posarás un jone ais seus narius,

i amb un segell clourás les seves barres?

27 ¿Et penses que multiplicará envers tu els seus precs,

0 et parlará amb tendreses?

28 ¿Creus que clourá pacte amb tu,

1 el rebrás com macip per a sempre?
29 ¿Jugarás amb ell com amb un ocell,

i el lligarás per a les teves donzelles?

19. — La primera. No quant al temps, sores se defenfit» (Ros. W. Del. Zsch.

sinó per la forca material. La imatge Hir^.).

gira sempre entorn de la forca física.— 20. — Bestia del camp. Bestia salvat-

Li lliurará el seu glavi. Sois Déu que gina.

l'ha creat potferir-lo. Knabenbauer així 25.

—

¿Pescarás el cocodril? Hebr.

comenta aquesta idea: «Deus ei de- leviatán. Aquest Leviatan és el cocodril.

dit... dentes exsertos... quibus tamquam Aquesta és l'opinió moderna. Abans
harpe uel ense curuato in modum falcis se'l traduia per dragó, cetaci, balena,

fruges demetit et etiam contra aggres- etc. Vegi's Pineda, Bochart i Fillion.
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30 ¿Especularan amb ell els companys,

0 se'l partirán entre els mercaders?
31

¿ Omplirás de dards la seva pell,

1 amb la fitora deis pescadors el seu cap?

32 Posa damunt d'ell el teu palmell,

recorda't del combat, i no ho repetirás.

(C. XLI). 1 Vet ací com sa esperanca ha fallit;

només amb la seva vista ha estat postrat!

2 Xingú no és prou audac que el desperti

;

¿qui és aquell que al davant se li planti?

3 ¿Qui s'hi ha abraonat i n'ha sortit illés?

Ningú sota la capa deis cels

!

4No escondiré els seus membres,

ni la raó de les seves forces, car són inabordables

!

5
¿ Qui ha descobert el davant del seu vestit ?

En el doblec del seu cabestre, ¿qui ha entrat?

6 Les portes de la seva boca, ¿qui ha obert?

Entorn de les seves dents, hi ha esglai.

7 El seu dors és fet d'escuts,

soldats amb segell compacte.

8 L'un amb l'altre s'uneixen,

i Taire no entra entremig d'ells.

9 L'un amb l'altre están agafats

,

s'estrenyen i no se separen.

1. — Amb aquest verset acaba en la

Vulgata el capítol XL.
2. — Ningií no és prou audac. El sen-

tit del v. el dona el segon hemistiqui

insinuant un argument afortiori: si hom
no s'atreveix a atacar el cocodril que
no és més que una criatura, ¿qui tindrá

la gosadia d'heure-se-les amb Déu? —
Vg. tradueix: «Non quasi crudelis su-

scitabo eum? quis enim resistere potest

uultui meo?» En els vv. 2-4 de Vg.,

aquesta varia molt de l'hebr.— Vg. fa

un paréntesi en la descripció del coco-
dril i aplica els vv. a Déu. És evident

que, seguint la descripció del Leviatan,

no pot el text dir davant meu sinó da-

vant d'ell.

3. — Aquest verset ha estat molt re-

tocat sense una absoluta justificació in-

terna ni extema.

. 4. — El mateix podem dir d'aquest

altre verset.

5 .
—

¿ Qui ha descobert el davant del seu

vestit? Es a dir, la cuirassa d'escames
que cobreix el cuir del cocodril.

En el doblec del seu cabestre. Passant

la má entra la doble filera de dents per
entrar-la en Pinterior de la seva boca,,

on hom posa el fre.
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10 El seu esternut fa brillar la llum,

i els s'eus ulls són coin les parpelles de l'aurora.

11 De la seva boca surten flames,

s'escapen guspires de foc

;

12
deis seus narius surt fum,

com d'una olla que bull tota calenta;

13
el seu alé encén els carbons,

i surt flama de la seva boca

;

14 en el seu coll resideix la forca,

i al seu davant salta l'angoixa

;

15
les barballeres de la seva carn s'ajunten,

hom pitja sobre d'ella i no es mou

;

16
el seu cor és dur com una pedra,

i fort com la solera.

17 En redrecar-se, temen els forts,

amb terrors fugen esgarriant-se.

18 El glavi que el toca no s'aguanta,

ni llanca, ni dardell, ni harpó

;

19
el ferro és com la palla,

i l'aram és com un tronc podrit

;

20 no el fará fugir el fill de l'arc,

en palla es converteixen per a ell les pedrés de la fona.

21 Com palla és considerada la biga,

i es burla del brandir de la llanca

;

22
el seu dessota agullons de test,

imprimeix el candell damunt del fang,

io. — El seu esternutfa brillar la llum. raula forts ais altres animáis. El terror

En esternudar, el cocodril Henea pels els lleva la serenitat i en la fúgida es

narius un raig de gotes i de vapor perden.

d'aigua, que amb la llum del sol sem- Aquest verset ha estat retocat en els

bla flamejant. mots forts i amb terrors. L'argumen-
Parpelles de Vaurora. Raigs fosfo- tació deis crítics moderns ens sembla

rescents. poc fonamentada.
14.

—

I al seu davant salla Tangoixa. 18. — L'hemistiqui primer vol dir

El cocodril, com els grans réptils, fas- que és invulnerable, que no se li cla-

cina les victimes peí terror que inspira. vará ni se li aguantará cap arma per

17. — En redregar-se. Quan envés- aguda que sigui.

teix, els més valents. Gr. aplica la pa- 20. — El fill de Vare. Les sagetes.
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fa bullir com una olla la profunditat de les aigües,

remou la mar com un vas de perfums

;

darrera d'ell blanqueja un sender,

com si l'abim hagués encanusit.

Damunt la térra no hi ha semblant a ell,

que ha estat fet per no teñir por de res.

Ell esguarda tota cosa excelsa,

i és rei damunt de les feres superbes.

SÜBMÍSSIO DE JOB

(XLII, 1-6)

(C. XLII.) *I contesta Job a Jahvé, i digué:

2 Conec que tot ho pots,

i no és irrealitzable per i tu cap pensament.

3 ¿Qui pot denigrar el teu consell amb la seva ignorancia?

Jo he anunciat i no comprenia,

coses massa meravelloses per a mi, que no entenia.

4 [Escolta, et prego, i jo parlaré,

et preguntaré i m'ensenyarás.]

5 Peí sentir-ho a dir, t'he escoltat,

i ara els meus ulls et veuen.

6 Per aixó em retracto, i em penedeixo,

damunt de la pols i de la cendra.

26. — Ell esguarda. No baixa els ulls cament de la qual tenim en el primer

per níngú. hemistiquí del verset 3. (Cf. Dhorme,
t-m • , • . ob. c. p. S9°)-

z. — El primer hemistiquí sembla ¿ n •
'

¿ • . .
3

. \ , ,
M

, 6.

—

Per aixo em retracto 1 em penedeixo.
una interpolacio inútil al text; molts T u , .

r
,

K . . , ' ., Job es condemna a si mateix, no pels
exegetes el supnmeixen 1 el consideren ^ {[ m[mQn { $eus ^
una vanant del XXX\ III, 2.

sinó p^ ]a presumpció que ha mantin .

4. — Aquest verset és una combina- gut en la propia defensa. Siríac tra-

ció del XXXIII, 31 i del XXXVIII, ^b. dueix : « jo callo ». Gr. : é^aúXtaa

El segon hemistiquí reprodueix el XL, e^au-róv <al £TáKr)v. Vg. : «Id circo

jb i procedeix del XXXVIII, ^b; és la ipse me reprehendo et ago poeniten-

continuació de la repetició, el comen- tiam in faviíla et ciñere ».

9 - ANTIC TESTAMENT VI
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1

EPÍLEG EN PROSA

(XLII, 7-17)

7 Després que parla Jahvé aqüestes paraules a Job, digué Jahvé

a Elifaz el Tamaní : Está encesa la meva ira contra tu i contra

els dos companys teus, perqué no heu parlat a favor meu tan dre-

turerament com el meu servent Job.

8
I ara preneu per a vosaltres set vedells i set bens i aneu al meu

servent Job, i oferiu un holocaust per vosaltres; i Job, el meu servent,

intercedirá per vosaltres, i jo acolliré la seva fac per tal de no punir

la vostra niciesa, car no heu parlat a favor meu tan dreturerament

com el meu servent Job.

9
I marxaren Elifaz el Tamaní i Baldad el Suhí, Zofar el Nahamatí,

i feren així com digué Jahvé, i acollí Jahvé la fac de Job.
10

1 Jahvé canviá l'aflicció de Job en intercedir ell en favor deis

seus amics; i augmenta Jahvé el doble del que Job tenia.

11
1 vingueren a ell tots els seus germans i totes les seves germa-

nes i tots els seus coneguts d'abans, i menjaren amb ell el pa a casa

d'ell ; i el consolaren de tot aquell mal que havia enviat Jahvé da-

munt d'ell, i li dona cadascú una moneda, i cadascú un anell d'or.

8. — I ara preneu... set vedells. Vegi's

(Nm. XXIII, 1) el sacrifici ofert per

Balac i Balaam, que consistí en un
vedell i un be a cada altar que eren set.

També en Ez. XLV, 23 es conta que

hom devia oferir set vedells i set bens

cadascun deis set dies de la Pasqua. La
intercessió i presencia de Job per a l'efi-

cácia del sacrifici són mitjans corrents

en la Sagrada Escriptura. (Vegi's entre

altres exemples, Ex. XXXIII, 3 1 ; Dt. IX,

18; I Rg. XII, 23; I Es. VI, 10, etc.).

Acollir lafac. Es mirar benignament.
11. — Menjar pa amb algú. Es parti-

cipar del convit, ésser-hi amic.

Una moneda de l'época patriarcal,

quesita. S'entenia un pes d'or o d'ar-

gent corresponent al preu d'un anyell.

Així com entre els llatins el módul de

llur riquesa era el bestiar (bou, molió,

porc, i així ho dibuixaren en les primi-

tives monedes, de que derivaren els

mots pecus i pecunia), entre els semites

sembla que el módul fou Yov¿lleta
{quesita) que serví d'unitat de canvi, res-

tant com a sinónim de moneda. S'ha

conjecturat que potser el seu valor era

el de quatre sicles.

Anell d'or. Era un present deis més
estimáis, i que les elegants de Siria i de

l'Egipte es posaven en el ñas, traves-

sant o foradant el compartiment mitjá.
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12
1 Jahvé beneí la darreria de Job més que el seu principi, i

posseí catorze mil caps de bestiar, i sis mil camells, i mil parelles

de bous i mil someres.

13
1 tingué encara set filis i tres filies.

14
1 anomená la primera Jemimá, i el nom de la segona Ketziáh, i

el nom de la tercera Keren-Happuc.
15 Dones tan belles com les filies de Job no es trobaven en tota

la térra; i els dona llur pare heretatge enmig de llurs germans.

16
1 visqué Job, després d'aixó, cent quaranta anys i veié els seus

filis i els filis deis seus filis, quatre generacions.

17
1 morí Job vell i pie de dies.

13. — Set filis. D'altres tradueixen

per catorce filis. Pels orientáis sois els

filis, no les filies, comptaven per rique-

sa, i per aixó, diuen, devia duplicar-se

el nombre de filis i no el de filies ; i si

en el I, 2, Job tenia set filis i tres filies,

ara, en doblar Déu la riquesa de Job,

devia també doblar el nombre de filis

fins a catorze i deixar el mateix nombre
de tres per a les filies. Sois el Targum
escriu el nombre de catorce en lloc de

set. Diu Dhorme que l'existéncia d'un

dual acabat en an, confirmat entre els

babilonis, arameus, canaaneus i árabs

(Revue Biblique, 1914, pág. 354) per

met de reconéixer el dual de «set», al

qual s'ha donat la terminado feme-
nina deis nombres cardinals davant

d'un plural masculí. Sant Tomás d'A.

diu : «filii ei restituutur sed non in du-

plum, cuius ratio dúplex potest esse :

una pertinens ad futuram uitam
;
quia

scilicet filii quos habuerat non totaliter

ei perierant sed reseruabuntur in futura

uita cum eo uicturi ; alia ratio potest

esse quantum ad uitam praesentem.. .

»

14. — / anomená. El donar a les fi-

lies noms d'animals graciosos, o de

plantes estimades, o de pedrés fines era

cosa propia deis nómades. Iemima=
tortora

;
Ouet^iha = planta aromática

anomenada junt amb la mirra i l'áloes;

sembla que era la cassia aromática, que
encara avui es anomenada cinamom i

també canyella ; Qúeren-Happuc= corn
del llard, qo és, corn on es guarda Poli

i certs perfums oliosos o certs un-
güents.

15. — Es un cas curiosíssim el que
les filies entressin a heretar quan hi ha-
vien filis. Aquest verset s'utilitza tam-
bé per a demostrar que Job no perta-

nyia al poblé d'Israel.

17. — En el text deis LXX i en la

Vetus Latina s'afegeixen, a continua-

do d'aquest verset, una serie de mots
referents a la genealogía de Job, que
St. Jeroni no inclogué en la seva ver-

sió. Són obra, no de Pautor del llibre

de Job, sinó de Pintérpret grec o d'un
altre autor desconegut. Knabenbauer
arriba fins a dir les primeres paraules

d'aquesta addició «aperte interpolato-

rem Christianum produnt.»





PROVERBIS DE SALOMÓ





NOTÍCIA PRELIMINAR

Dintre els llibres sapiencials ve collocat en primer terme per la impor-

tancia de contingut doctrinal, el Llibre que els llatins anomenaren comu-

nament Proverbis, o també Parabóles de Salomó, els grecs, Clapo ipCoci, i els

hebreus, Mixlé Xelomóh.

El títol fou pres del comenc del llibre, que diu així : Paraboles de Salo-

mó, fill de David, rei d'Israel, en qué resten expressats el génere literari de

l'obra i 1'Autor en la seva part principal. Car la major part i la més antiga

del llibre reconeix la paternitat salomónica, i es distingeix també per l'es-

tructuració poética, puix consta de senténcies enquadrades en un sol dístic,

tal com sembla que era el primitiu i auténtic proverbi (maixal) poétic.

El present llibre no és pas compost d'una simple coHecció de proverbis

vulgars, com els que corren en tots els pobles, tópic de la saviesa popular.

Per damunt d'aquest estil de dites populars, s'eleva el proverbi savi, el

maixal, fruit de la reflexió deis doctes. En aquesta forma poética de frases

paral-leles, simplicíssima, plástica i pragmática, els hebreus conrearen la

seva mena de filosofía, que entre ells anomenaven Saviesa. Tota aquella

part de la literatura hebraica, dita sapiencial, es pot considerar com una

glossa poética a la moral imposada per les liéis i tradicions pátries.

La vida que menava l'antiga societat israelita, aquí és consignada i ju-

dicada a la llum d'una ética plena de bon sentit práctic i governada per la

justa mesura de les liéis mosaiques. L'Autor sagrat treu les sávies llicons

de les fonts de l'experiéncia i de la religió mosaica.

La matéria i la finalitat del Llibre són clarament exposades en el seu co-

menc (I, 1-6).

Per distinció d'autors, de subjectes i d'estructura poética, hom acostuma

dividir el llibre en nou seccions

:

i.
a

Invitació a seguir la Saviesa i a fugir de la dona dolenta; estrofes

d'uns deu versets : autor, anónim : I-IX.
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2.
a Sentencies diverses sobre costums : dístic (meixalim) ; paral-lelisme

antitétic X-XV; sinónim XVI, i-XXII, 16: autor, Salomó (i.
a

série).

3.
a Deures envers el proisme; temperancia: composició tetrástica;

paral-lelisme sinónim: autors, els «Savis» : XXII, 17-XXIV, 22 (i.
a
col-

lecció).

4.
a Deures envers el proisme ; i fugir la peresa : forma poética, com

l'antecedent; autors, els «Savis» : XXIV, 23-34 (2.
a
coHecció).

5.
a Senténcies diverses : dístics, comparances, antitesis; autor, Salo-

mó: XXV-XXIX (2.
a
série).

6.
a Saviesa de Déu ; modéstia de l'home : composició tetrástica

;
pa-

ral-lelisme sinónim; autor, Agur : XXX, 1-14.

7.
a

Senténcies numeráis : paral-lelisme sinónim i sintétic
;

autor, anó-

nim : XXX, 15-33.

8.
a Advertiments ais princeps: composició tetrástica; paral-lelisme

sinónim; autor, Lamuel : XXXI, 1-9.

9.
a

Elogi de la dona forta: acróstic; paral-lelisme sintétic; autor, anó-

nim : XXXI, 10-31,

Aquesta descripció sumaria pot donar ja una idea de la gran varietat i

riquesa de fons i de forma que presenta aquest Llibre divinament inspirat.



EXORDI
(i, 1-7)

(C. I.) ^ARÁBOLES DE SALOMO, FILL DE DAVID, REI ü'ISRAEL

2 per a conéixer saviesa i enanca,

per a comprendre paraules d'inteliigéncia

;

3 per a rebre llicons de seny,

justicia i judici i dretura

;

4 per a donar ais ingenus destresa,

al íovencell ciencia i consell.

5 Les sentirá el savi i esdevindrá més savi,

i rinteliigent aconseguirá l'art del govern
6 per a comprendre la parábola i la paraula revessa,

les paraules deis savis i llurs enigmes.

7 La temor de Jahve, comencament de ciencia,

els testarruts menyspreen saviesa i doctrina.

7, Ps. ex, io; Sir. i, 16.

i. — Paráboles de Salomó. El signifi-

cat primer del substantiu maixalés sem-

blanza o comparado ; i per extensió, sen-

tencia o máxima proverbi en el sentit

més general de la paraula, adagi o re-

frany proverbi en el sentit més limitat.

Els adagis i les sentencies, amb com-
parado o sense, essent del domini pú-

blic, els LXX en digueren irapoijiíai

(de irapá, junt i ol\xoq, camí) ; d'on la

Vulgata ha tret el mot Proverbia, que,

segons Rosenmüller, significa quasi

publica el communia uerba. És possible

que les etimologies grega i llatina no
siguin veritables.

Segons l'etimologia hebrea, el llibre

deis Proverbis és un llibre de poesía

gnómica, una coHecció de pensaments,
expressats sovint per mitjá de compa-
racioris.

Els hermeneutes patrístics anomena-
ven aquest llibre -navápeToq (Tresor de

tota virtut).



EXHORTACIONS
(I, 8-XXII, 16)

Cal evitar les males companyies

8 Escolta, fill meu, Palliconament del teu pare,

i no refusis la Uei de la teva mare,
9 puix serán corona de gracia per al teu cap,

i collar per al teu coll.

10
Fill meu, si t'afalaguen els pecadors,

no hi consentis.

11 Si deien: Vina amb nosaltres,

posarem aguaits per vessar sang,

ens farem amagatalls contra l'endebades innocent;

12
els engolirem vivents com l'abís

>encers com els qui davallen a la fossa

;

13 tota mena de riqueses precioses aconseguirem,

omplirem les nostres cases de despulles

;

14
tira la teva sort amb nosaltres,

per a tots nosaltres hi hagi una sola bossa.

11. — Per a vessar sang. Alguns au- mesa la substitució esmentada, és con-

tors (Müller K.) canvien el mot sang siderat per aquells crítics com una
per sencer, innocent, duts peí paral-lelis- glossa i separat del text.

me. No lio creuríem així, car en el Bickell refusa el mot endebades. No
v. 18 torna a sortir el mot sang amb comprengué que la idea és presa iró-

evident aHusió al 1 1. nicament, co és, que els malvats creuen

El segon hemistiqui, una vegada ad- que la innocencia no serveix de res.
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15
Fill meu, no vagis de camí amb ells,

guarda el teu peu de llurs senderes,

16 perqué llurs peus vers el mal corren,

i cuiten per tal de vessar sang

;

17 pero endebades s'estén la xarxa

davant deis ulls de tots els alats

;

18
i ells a llur sang posaran aguaits,

es faran amagatalls contra llur propia vida.

19 Així són les senderes de tot aqueil qui cobdicia el pillatge,

aquest li llevará la vida.

Cal escoltar les invttacioxs de la saviesa

20 La saviesa crida al defora,

per les places llanca la seva veu,

21 davant els indrets tumultuosos crida,

en els portáis, dins la ciutat, fa sentir les seves paraules.

22
<¿Fins quan els ingenus estimareu la ingenuítat,

i els escarnidors dalejaran l'escarni,

i els necis odiaran la ciencia?

23 Convertiu-vos al meu reny,

vet aci que us abocaré el meu esperit,

vull fer-vos entendre les meves paraules

;

24 perqué vaig cridar i refusáreu,

vaig estendre la meva má i ningú no en féu cabal

;

16, Is. lix, 7.— 24, Is. lxv, 12
;
lxvi, 4 ; Ir. vn, 13.

16. — Perqué llurs peus... Bickell, Es tracta de la Saviesa divina, del

Müller K., Wildeboer, perqué aquest Verb diví, primerament Redemptor,
verset no es troba en els bons códexs 23, 24, després jutge deis malvats,

grecs, el suprimeixen. Aixó no obs- 26-28.

tant, la versió siríaca el manté. r 7 -j nc , , , . . ix. — I els escarnidors. ronamentat
20. — hn hebreu, el mot saviesa esta 1

, •„ R - 1^11
1 w 7 .x j . en raons d ordre sub ectiu, Bickell su-

en plural (chocmot) de maiestat. . . 1 , . . ' . _

t 'a * a i -o u- -c * pnmeix els hemistiquis segon 1 tercer.
L Autor deis Proverbis, personificant u .

M
1 Q „ •

' ^, Xo en veiem cap necessitat.
la baviesa, ens mostra que Ja pren per v

una cosa que sobrepassa qualsevol sim- 24. — Vaig estendre la meva má. S'en-

ple qualitat de l'esperit huma. tén com reclamant silenci.
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25
i rebutjáreu tot consell meu,

i reprensió meva no volguéreu.

26 També jo en la vostra dissort riuré,

us escarniré en arribar la vostra terror,

27 en arribar com tempesta la vostra terror,

quan la vostra dissort com torb sobrevindrá,

en arribar damunt vostre tribulació i angoixa,

28 aleshores em cridaran i no respondré,

matinaran i no em trobaran,

29 per tal com odiaren la ciencia,

i la temor de Jahvé no acolliren

;

30
ni obeiren el meu consell,

menysprearen tota reprensió meva

;

31
i menjaran deis fruits de llurs camins

i de llurs consells se sadollaran

;

32 perqué l'aversió deis ingenus els occirá,

i la tranquiHitat deis necis els perdrá.

33 Pero qui m'escoltará, reposará confiadament,

i reposará de tota terror de mal.

El fruit de la saviesa

(C. II.)
1
Fill meu, si reps les meves paraules,

i els meus preceptes guardes dintre teu,

2 parant a la saviesa la teva orella,

inclinant el teu cor a la prudéncia

;

3
si invoques el seny,

i alces la teva veu envers la prudéncia,

4
si la recerques com l'argent,

i com els tresors la descolgues,

5 aleshores comprendrás la temor de Jahvé,

27. — Bickell, fent una transposició refereixen la mateixa idea deis dos an-

de mots, accepta l'hemistiqui tercer, teriors. Knabenbauer diu : «mérito
que Müller K. refusen, perqué només enim (v.) M. K. omittunt.»
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i la ciencia de Déu assolirás.

6 Perqué Jahvé donará saviesa,

i de la seva boca la ciencia i la prudencia.

7
I guardará per ais dreturers salvado,

escut per ais qui caminen en integritat

;

8 per a qui guardará els viaranys de la justicia,

i servará el camí deis seus fidels,

9 aleshores comprendrás justicia i judici,

i la dretura i tota bona sendera.

La saviesa preserva dels mals camins

10 Quan entrará la saviesa dins el teu cor,

i la ciencia abellirá a la teva ánima,

11
el consell et servará,

la prudencia et guardará,

12 per tal de deslliurar-te del mal camí,

de l'home que diu perversitats

:

13
els qui abandonen els camins drets

per anar per camins de tenebra,

14
els qui s'alegren a fer mal,

en les perversitats del mal exulten,

15
els camins dels quals són perversos

i són esgarriats en llurs senders.

16 T'alliberará de la dona estranya,

de la forastera que llefisqueja les seves paraules,

17 que abandona l'amic de la seva jovenesa,

i el pacte del seu Déu oblida.

18 Per aixó es decanta a la mort la seva casa,

i vers el llim les seves senderes.

14. — En les perversitats del mal. Mü-
11er K., fonamentats en les versions dels

LXX i siríaca, exclouen el mot del mal
del segon hemistiqui com un pleonas-
me o una dittografia presos del pri-

mer.

15. — / són esgarriats. Hem tradu'ft

en llurs senders perqué així ho diu el

textus receptus; també el llegiren Aquila
i Símmacus. No així les versions Si-

ríaca i Vulgata.

18. — Vers el llim. Hem traduit Re-
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19 Tots els qui hi entraran, no en tornaran,

ni atenyeran els camins de vida,

20 per tal que avancis peí camí deis bons,

i guardis les vies deis justos.

21 Car els rectes habitaran la térra,

i els perfectes hi romandran

;

22
i els impiadosos serán raguts de la térra

i els pérfids en serán arrencats.

Els avantatges de la vida honesta

(C. III.)
1
Fill meu, la meva llei no oblidarás,

i els meus preceptes guardará el teu cor,

2 car llargada de dies i anys de vida

i pau t'afegiran.

3 Bondat i fidelitat no et desempararan,

lliga-les entorn del teu coll,

escriu-les damunt la taula del teu cor,

4
i assolirás gracia i seny dreturer

ais ulls de Déu i de l'home.

5
Fia't de Jahvé amb tot el teu cor,

i damunt el teu seny no et recolzis.

6 En tots els teus camins reconeix-lo

i Ell adrecará els teus senders.

7 No siguis savi ais teus propis ulls,

tem Jahvé, i allunya't del mal,

22, lob xvin, 17. — 7, Rom. xu, 16.

phaim per llim, co és, deis morts. Pot- mateix han fet Herder, p. 159 i J. D.
ser és el que s'avé més a la tradició Michaelis.

i reí del raot. St. Teroni i la Vulgata n ~ D . , n . .

. A • t . / °
. . 19.— Tots. Bickell supnmeix tots.

tradueixen aa ínteros, que mes aviat „ f , • .a , ,
r

-'41 ?a * . Resta ben ustmcada la seva perma-
es la versio del mot xeol. Aquest mot ' r

t> ,/ • i r • 1^ T7i nencia.
Rephaim ha fet escnure molt. Els an-

tics (Vulg., St. Jeroni, Theodoret, Pei- 21. — Els rectes. Aquest v. recorda

xitto, Targum, etc.) en molts indrets, molt naturalment Mt. V, 4.: Beati mi-

confonent l'apel-latiu amb el genealó- tes: quoniam ipsi possidebunt terram

:

gic (Gn. XIV, 5; Jos. XVII, 15, etc.), Benaurats els mansuets perqué ells pos-

han traduít el mot per gegants. El seiran la térra.
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8 perqué metgia será per al teu melic

i regor per ais teus ossos.

9 Honora Jahvé amb els teus béns

i amb les primícies de totes les teves collites,

10
i s'ompliran les teves sitges amb abundor,

i de most els teus cups sobreeixiran.

Elogi de la saviesa

11 L'amonestament de Jahvé, fill meu, no menysprearás,

i no t'enutjarás del seu reny,

12 perqué el que ell estima, Jahvé renyará,

i com un pare en el fill, s'hi complaurá.

13 Benaurat l'home que ha trobat la saviesa,

i l'home que regalima prudéncia,

14 perqué millor és la seva compra que els negocis de l'argent,

i més que l'or el seu guany

;

15 preciosa és ella més que les gemmes,

i tots els seus dalers no s'igualaran a ella.

16 Llargada de dies en la seva dreta,

en la seva esquerra riquesa i gloria.

17 Els seus camins, camins de jocunditat,

i tots els seus viaranys són de pau.

18 Arbre de vida per ais qui la copsen,

i els qui s'hi agafen són benaurats.

19 Jahvé amb saviesa fonamentá la térra,

afermá els cels amb prudéncia

;

9, Iob lix, 7 ; Le. xiv, 13. — 11, Hebr. xn, 5 ;
Apc. 111, 19.

8. — Perqué metgia. Alguns crítics 10.

—

I s'ompliran. No veiem la ne-

(Bickell, Müller K. i d'altres) fonamen- cessitat d'esmenar el text hebreu can-

tats en la versió deis LXX (t<2> acó^a-cl viant el mot abundor per forment que
aou) i la Siríaca, canvien el mot el teu proposa Knabenbauer, fonamentat en
melic per la teva car n. No creiem ne- el text del LXX. Potser el paraHelisme
cessari aquest canvi; el sentit és ciar i entre most i forment hi guanyaria; aixó

comprensiu, car el melic és el centre no obstant, abundancia amb sobrevessar

del eos (metáfora de la part peí tot). no desdiuen.

La Vg. i el Targum conserven melic.
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20 amb la seva ciencia foren fesos els abismes

i els núvols degoten la rosada.

La saviesa es vida per a l'ánima

21
Fill meu, no decantis els teus ulls,

guarda la prudencia i el consell,

22
i serán vida per a la teva ánima,

i gracia per al teu coll.

23 Aleshores anirás refiat peí teu camí,

i el teu peu no ensopegará

;

24
si mai dorms, no temerás,

car t'ajaurás i suaument dormirás.

25 No temerás Pesglai sobtós,

ni l'arruament deis inics quan et vindrá,

26 perqué Jahvé será la teva confianza,

i servará el teu peu d'ésser pres.

Aforismes sobre el respecte al proísme

27 No neguis el bé a aquell qui en té fretura

quan és a la teva má de fer-ho.

28 No dirás al teu amic : Vés i torna

i demá et donaré, si tens.

29 No cavillarás contra el teu proisme cap mal

quan ell viu confiadament amb tu.

30No pledejarás contra algú sense causa,

si no t'ha fet cap mal.

31 No envegis riiome violent,

ni escolleixis cap deis seus camins,

32 perqué abominado de Jahvé és el pervers,

pero amb els rectes és el seu tráete.

31, Ps. xxxvi, 1
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33 Maledicció de Jahvé damunt de la casa de l'impiadós

pero la tenda deis justos beneeix.

34 Certament els escarnidors Ell escarnirá,

i ais mansuets donará grácia.

35 Gloria els savis heretaran,

pero els necis aconseguiran ignominia.

Els consells paternals

(C. IV.) 1 Escolteu, filis, l'alliconament d'un pare,

i pareu ment a aprendre la prudencia

;

2 perqué bona llicó jo us dono,

no abandoneu el meu ensenyament

;

3 car jo he estat tendré fill per al meu pare,

i únic davant la meva mare

;

4
i m'ensenyava i em deia:

Aculli les meves paraules el teu cor,

guarda els meus preceptes i viurás.

5 Assoleix saviesa, assoleix prudencia,

no oblidis les dites de la meva boca, ni te'n decantis

;

6 no la deixis i ella et servará,

estima-la i et defensará.

7 Abans que tot adquireix la saviesa,

i al preu deis teus béns, adquireix la prudencia

;

8 exalca-la i ella t'exalcará,

et glorificará quan l'abracarás

;

9 posará al teu cap una corona de grácia,

el circumdará d'una diadema.

34. — / ais mansuets donará grácia.

Es la mansuetud inseparable de la hu-
militat, cf. Mt. XI, 29, i la humilitat

atreu la grácia de Déu. Els LXX no
s'allunyen pas massa del text quan tra-

dueixen així tot aquestverset: El Senyor

resisteix els superbs idona grácia alshumils.

4. — La versió siríaca afegeix un
quart hemistiqui provinent del VII, 2 :

i la meva llei com la niñeta deis teus ulls.

7. — Aquest verset manca en la ver-

sió deis LXX.

10 - ANTIC TESTAMENT VI
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EL CAMÍ DRETURER

10 Escolta, fill meu, i acull les meves paraules

i se't multiplicaran els anys de vida.

11
Jo t'ensenyo el camí de la saviesa,

t'encamino per senderes de dretura

;

12 quan hi caminarás, no s'entrebancaran tes passes,

ni que hi corris, no ensopegarás.

13 Aferra la disciplina, no la deixis,

guarda-la, que ella és la teva vida.

14 No entris en les senderes deis impiadosos,

ni caminis per la via deis malvats

;

15
defuig-la, no passis per ella,

decanta-te'n i passa enllá,

16 perqué no dormen si no han fet mal,

se'ls esvaeix el son, si no han fet caure,

17 perqué mengen el pa de la impietat,

i beuen el vi de la injusticia.

18 Pero el viarany, deis justos com l'aurora esclatant

que avanca fins que és pie dia.

19 El viarany deis inics és com la tenebra,

no lluquen alió en qué ensopegaran.

CONSELLS

20
Fill meu, para esment a les meves paraules

a les meves dites inclina la teva orelia,

21 no rellisquin deis teus ulls,

guarda-Ies enmig del teu cor

;

22 car són vida per a aquells qui les heuen

i remei per a tot llur eos.

. — Müller K. i Wildeborne inver- teixen l'ordre del v. 18 i 19.
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23 Més que tota cosa guardadora, guarda el teu cor,

perqué d'ell brollen les deus de la vida.

24 Bandeja de tu la torcedura de boca,

i la perversitat deis llavis sigui lluny de tu.

25 Els teus ulls mirin de front,

i les teves parpelles esguardin dret davant teu.

26 Aplana el camí deis teus peus,

i les teves vies serán afermades.

27 No decantis ni a dreta ni a esquerra,

allunya el teu peu del mal pas.

Cal defugir l'adúltera

(C. V.) 1
Fill meu, atén a la meva saviesa,

a la meva prudencia para la teva orella,

2 per tal que conservis l'enteniment

i els teus llavis guardin la saviesa.

3 Els llavis de l'estranya regalen mel,

i més suau que l'oli és el seu paladar,

4 pero sa darreria, amarga com el donzell,

aguda com un glavi de doble tall

;

5
els seus peus davallen a la mort

,

els seus passos atenyeran el llim.

6 No trepitja amb peus plans el camí de la vida,

els seus viaranys són errívols : no sap on va.

7 Ara, dones, filis, escolteu-me,

i no us aparteu de les paraules de la meva boca.

8 Allunya d'ella el teu camí,

27.— ElsLXXilaVg.afegeixenaltres ñera autem tua in pace producet.»
dos versets. Així, la Vg. : « Vias enim, 2. — Els LXX i Vg. afegeixen al final

quae adextris sunt, nouitDominus; per- d'aquest verset: «ne attendas fallaciae

uersae uero sunt quae a sinistris sunt. mulieris.» Es com el títol d'alló de qué
Ipse autem rectos faciet cursus tuos, iti- tractará aquest capítol.
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i no t'atansis a la porta de la seva casa,

9 que no donessis ais altres la teva vigor,

i els teus anys a un cruel

;

10 que no se saciessin els estranys de la teva puixanca,

ni paressin els teus afanys a casa d'altri;

11 ni gemeguessis en les teves darreries,

en consumir-se la teva carn i el teu eos;

12 ni clamessis : Ai ! avorrí els advertiments,

i la reprensió menyspreá el meu cor.

13 No escoltí la veu deis meus mestres,

ni ais meus instructors no vaig parar la meva orella;

14 tantost si no caic al mal extrem

enmig de l'aplec i de l'assemblea.

15 Beu les aigües de la teva cisterna,

i les que brollen del teu pou

;

16 no s'escolin les teves fonts cap a fora,

no corrin els rierols per les places

;

17 siguin per a tu, per a tu tot sol,

i no per ais estranys, juntament amb tu

;

18 sigui la teva vena beneida,

i goja't amb la dona de la teva joventut;

19 cérvola amorosa i cabridola graciosa,

els seus pits et saciin tostemps,

en el seu amor extasia't sempre.

20 ¿Per qué t'encisará, fill meu, la dona estranya,

abracarás el si d'una forastera ?

21 Car els ulls de Jahvé són davant els camins de Thome,

i tots els seus viaranys amida.

22 Les seves perversitats empresonaran l'inic,

21, Iob xxxi, 4; xxxiv, 21.

9. — La teva vigor. I Jo. II, 14 des-

criu així la vigoria deis joves: «Fortes

estis, et uerbum Dei manet in uobis, et

uicistis malignum.»
— A un cruel. Aquest és el marit

de la dona adúltera; cf. VI, 34 ss.

14. — Al mal extrem. AHusió a la

pena de mort, en públic, aplicada ais

adúlters. cf. Lv. XX, 10; Dt. XXII,
22.
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i amb les cordes deis seus pecats será lligat

;

23
ell morirá per manca de disciplina,

tentinejará per la grandária de la seva follia.

Cal no empenyorar-se

(C. VI.) 1 Fü\ meu, si has sortit fiador peí teu amic,

si has encaixat per un foraster la teva má,

2
collit ets en el llac per les paraules de la teva boca

3

agafat pels mots de la teva llengua.

3 Fes aixó, fill meu, deslliura't,

puix que has caigut en la grapa del teu proisme,

vés, ajup-te i importuna el teu amic

;

4 no donis son ais teus ulls,

ni sopitesa a les teves parpelles

;

5
deslliura't com la daina d'una grapa

i com ocell de la má de l'ocellaire.

Contra la peresa

6 Vés-te'n a la formiga, peresós,

mira els seus camins i acienca't

;

7
ella, no tenint cabdill,

ni vigilant, ni amo,
8 aparella a l'estiu el seu aliment,

recull durant la sega el seu menjar.

9 ¿Fins quan, oh peresós, jaurás,

quan t'alcarás del teu son ?

10 Una estona de dormir, una estona d'abaltiment,

una estona de creuar les mans per a dormir

;

10, Inf. xxiv, 33

6-1 1. — Bickell, fonamentat en una
certa igualtat d'idees i en els v. 10 i 11,

trasllada aquests versets davant de 24,

30. En poesía gnómica no causen cap

estranyes a les repeticions.

El jueu barceloní Jafuda fa refe-

rencia a aquest consell : «Dix un savi a

son fill : mon fill, no sia la formiga pus
certa que tu, que ajusta estiu co que ha
obs al yvern.» (Sentencies moráis perJa-
fuda, segle xiii, per Josep Balari, p. 30.)
Els LXX, hi afegiren la comparanza.



144 PROVERBIS - VI, 11-23

11
i t'arribará com un saltejador la teva fretura,

i la teva miseria com un home armat

!

Contra la falsía

12 L'home dolent, el baró depravat,

camina amb la falsia a la boca,

13 pica l'ull, fresseja amb els peus,

fa signes amb els seus dits,

14
la perversitat és en el seu cor, sempre rumia el mal,

tothora sembra renyines

;

15 per aixó vindrá de sobte la seva ruina,

en un punt será atuit sense remei.

Set coses que Déu avorreix

16 Sis coses avorreix Jahvé,

i una de setena és Tabominació de la seva ánima

:

17
ulls altívols, llengua mentidera,

i mans vessadores de sang innocent;

18 cor que rumia designis malvats,

peus que s'acuiten a correr vers el mal,

19 testimoni fals que respira mentida

i que sembra renyines entre germans.

Cal guardar-se de la mala dona

20 Serva, fill meu, els preceptes del teu pare,

i no refusis la llei de la teva mare

;

21
lliga'ls damunt del teu cor perpétuament,

enlla<;a'ls entorn del teu coll.

22 Quan caminarás, et será guia,

quan dormirás, vetllará damunt teu,

i en despertar-te, conversará amb tu.

23 Perqué Uanterna és el precepte, i la llei llum,

i camí de vida les reprensions de la disciplina.
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24
Ells et guardaran de la mala dona,

del llagoteig de la llengua de l'estranya.

25 No cobegi el teu cor la seva bellesa,

i no restis pres en les seves parpelles,

26 car per la cortesana hom arriba al mos de pa,

pero la maridada posa aguaits a una vida de preu.

27
<¿Pot un home, per cas, posar foc en la seva sina,

í que els seus vestits no s'encenguin?

28
«¿ O caminará l'home damunt de brases

i els seus peus no es cremaran?

29 Talment qui entra en la muller del seu proisme,

no será lliure de cástig qui l'haurá tocada.

30 No és pas negligit el lladre que roba

per a saciar la seva ánima quan fameja.

31 Si és agafat, restituirá set vegades,

tots els béns de casa seva donará.

32 Qui fa adulteri amb una dona, está privat de seny,

qui tal fa, tira a perdre la seva vida,

33 mácula i ignominia aconseguirá,

i el seu oprobi no será esborrat,

34 perqué de gelosia torna furiós el marit,

i no perdonará en el jorn de la venjanca,

35 no s'aplacará per cap redempció,

i no cedirá, ni que multipliquis els dons.

Contra l'adulteri

(C. VIL) 1
Pili meu, guarda es meves paraules,

i els meus preceptes amaga dintre teu

;

2 guarda els meus preceptes i viurás,

i la meva llei com la niñeta deis teus ulls

;

26. — A una vida. ¿ AHusió a la pena 35.— Entant que acció jutjada cri-

de mort infligida a Padúlter? Sigui dit minalment, no hi haurá composició
de pas que el sentit d'aquest verset és pecuniária de cap mena,
bastant incert.
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3
lliga'ls damunt els teus dits,

escriu-los damunt la taula del teu cor.

4 Digues a la saviesa: Tu ets ma germana,

i amiga anomenarás la prudencia

;

°per tal que et guardi de la dona estranya,

de la forastera que ablaneix les seves paraules.

6 Car per una finestra de casa meva,

per la meva gelosia guaitava;

7
i vaig veure, entre els incauts,

vaig llucar entre la gent un minyó sense sen)r

,

8 que passava peí carrer, prop del seu cantó,

i camí de casa d'ella avancava,

9
a les fosques, al capvespre del dia,

a la niñeta de la nit, i a les tenebres

;

10
i vet ací que li surt a l'encontre una dona

amb ornament de meretriu, i astuta de cor.

11 Neguitosa i disbauxada,

dintre de casa seva no restaran els seus peus,

12 adés per fora, adés per les places,

i prop de tota cantonada posará aguaits.

13
1 ella l'agafa i el besa,

i amb cara desvergonyida li diu

:

14— Devia un sacrifici pacífic,

avui he complert els meus vots

;

15 per aixó he sortit al teu encontré,

desitjant la teva cara, i t'he trobat.

16 Amb vánoves he parat el meu Hit,

amb tapissos de fil d'Egipte

;

17
el meu Hit he perfumat

6 ss. — El savi descriu ací una esce-

na tal com l'havia observada per una fi-

nestra de casa seva. Encara avui dia

hom pot veure en les ciutats orientáis

les cases deis rics amb finestres closes

d'una espessa reixa de fusta, darrera de
les quals hom pot esguardar vers el car-

rer, sense ésser vist.

9. — A la niñeta de la nit. En fer-se

nit.



PROVERBIS-VII, 18-VUI, 1 147

amb mirra, áloes i cinamom.
18 Vina, embriaguem-nos d'amor fins al matí,

solacem-nos amb plaers d'amor,

19 car el marit no és a casa,

ha partit de viatge molt lluny

;

20
la bossa del diner prengué a la má,

fins a lluna plena ell no tornará.

—

21 L'enxarxá amb munió de persuasions

amb Pafalalac deis seus llavis se l'emmená

!

22 Marxa darrera d'ella de seguida,

com un bou va a l'escorxador,

com un cérvol corre a la xarxa,

com un foll que es deixa atrapar

23
fins que una sageta li travessará el fetge

;

com s'acuita un ocell vers el llac

sense conéixer que hi arrisca la vida.

24 Ara, dones, filis, escolteu-me,

i estigueu atents a les paraules de la meva boca.

25 No decanti vers els seus camins el teu cor,

no t'esgarriís pels seus viaranys,

26 perqué a molts ha fet caure ferits,

i són nombrosos els occits per ella.

27 Camins del llim, la seva casa

que davallen a les recambres de la mort.

La saviesa convida tothom

(C. VIII.) 1 ¿Per ventura la saviesa no crida,

i la prudencia no llanca la seva veu ?

17.

—

Mirra. Gesenius: «resima aro-

mática, odorata et amara, quae apud
Hebraeos suffitui sacro, (Ex. XXX,
2^), aquis odoratis (Ps. LXV, 9. Pr.

VII, 17) unguentisque (Est. II, 12.

Cant. V, 5...), apud Graecos cibo quo-

que condiendo... adhibebatur.» Aloes.

Genere d'arbre odorífic que s'usa per

a perfums ; sembla que la seva proce-

dencia és de l'índia, i el bo és molt
rar. (Lexicón Biblicum, F.HagQn ; Ges.
Lex.)

Cinamom. Ges.: « ...aroma notissi-

mum... in Arabia felice... et in India...

proveniens, suffitui (Pr. VII, 17) potis-

simum et unguentis adhibitum.»
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2 En els cims més alts, prop del camí,

enmig deis viaranys es dreca,

3 vora els portáis, a l'entrada de la ciutat,

en el cancell de les portes clama

:

4A vosaltres, homes, parlo

i la meva veu per ais filis de l'home.

5 Apreneu, simples, la destresa,

i vosaltres, necis, adquiriu el seny.

6 Escolteu, que diré coses excelses,

per mostrar coses rectes s'obriran els meus Uavis.

7 Perqué veritat profereix la meva gola,

i abominado deis meus Uavis és la iniquitat.

8 Segons justicia són totes les dites de ma boca,

res no hi ha en elles d'enganyós ni de pervers

;

9 totes elles són rectes per a l'inteliigent,

i dretureres per ais qui han trobat la ciéncia.

10 Rebeu la meva disciplina i no l'argent,

i la ciéncia abans que l'or contrastat.

11 Perqué millor és la saviesa que les gemmes,

i totes les coses desitjables no s'igualaran amb ella.

12
Jo, saviesa, habito en el consell,

i tinc la ciéncia de les reflexions.

13 La temor de Jahvé és l'odi al mal,

Ture i la supérbia i el camí del mal,

i la boca perversa avorreixo.

14A mi pertany el consell i el bon éxit,

meva és la prudéncia, meva la fortitud.

15 Per mi els reis regnaran,

i els princeps decretaran coses justes

;

16 per mi els princeps senyorejaran,

i els sobirans governaran la térra.

17
Jo estimo els qui m'estimen

i els qui matinegen per mi em trobaran.

18 En mi són les riqueses i la gloria,
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els béns duradors i la justicia.

19 Millor és el meu fruit que l'or, i que l'or més pur,

i els meus productes que l'argent triat.

20 Peí viarany de la justicia camino,

per entre les senderes de la dretura,

21 per donar riqueses en herencia ais qui m'estimen,

i per omplir llurs tresors.

La saviesa divina en la creació

22 Jahvé em posseí, comencament de sa via,

abans que les seves obres més antigües;

23 des de l'eternitat vaig ésser establerta

des del comencament, abans deis orígens de la térra

;

24 encara no eren els abismes, jo ja era infantada,

encara no eren les fonts abundoses d'aigües

;

25 abans d'ésser assentades les muntanyes,

abans de les collades, jo vaig néixer;

26 encara no havia fet els conreus en les garrigues,

ni les primeres gleves del món;
27 quan establia els cels, jo era allí,

quan traca en cercle la volta damunt la fac de Tabisme,

28 quan afermava els núvols part de dalt,

quan les fonts de l'abisme brollaren amb for^a,

29 quan assenyalava a la mar el seu terme

que les aigües no en traspassessin les vores,

quan establia els fonaments de la térra.

30
Jo era al seu costat com arquitecte,

i m'hi adelitava cada dia,

jugant al seu davant en tot temps,

22. — Glaire-Vigouroux : « Ce verset sage signifie que la Sagesse ou le

est célebre dans l'histoire des discus- Verbe est coéternel et consubstantiel

sions dogmatiques, parce que les au Pére.»

Ariens en faussaient le text et préten- 30. — Hemtraduít el mot Amon, opi-

daient en conclure, á cause de la tra- /ex, iE^víi£q per arquitecte, que creiem
duction inexacte des Septante, que le que condensa el significat de construc-

Verbe n'était pas incréé ; mais ce pas- tor i ordenador.



i
5
o PROVERBIS - VIII, 31 -IX, 8

31 jugant en l'orbe de la seva térra,

i les meves delicies són en els filis de l'home.

32 Ara, dones, filis, escolteu-me,

benaurats els qui guardaran els meus camins.

33 Escolteu l'ensenyament i acienceu-vos,

i no el refuseu.

34 Benaurat 1'home que m'escolta,

que vetlla a les meves portes cada dia,

guardant els brancals de les meves entrades.

35 Perqué qui em trobará, trobará la vida,

i assolirá la benvolenca de Jahvé

;

36
i qui s'apartará de mi, fará un tort a la seva ánima,

tots els qui m'odien amen la mort.

El banojjet de la saviesa

(C. IX.) *La saviesa edifica la seva casa,

Uavorá les seves set columnes,
2 degollá els seus animáis, barrejá el seu vi,

i para la seva taula,

3 enviá les seves serventes a convidar,

damunt els llocs alterosos de la ciutat

:

4 Qui sigui simple, vingui ací.

Al desentenimentat de grat diré

:

5 Yeniu, mengeu el meu pa,

i beveu el vi que he barrejat;

6 abandoneu els necis i viureu,

i camineu per la via de la prudéncia.

7 Qui corregeix l'escarnidor, s'atreu el vituperi,

i qui renya l'impiadós, es guanya un afront.

8 No renyis l'escarnidor, per tal que no t'odi'í;

1-6.—Es tracta d'una al-legoria. Els tres de la divina paraula, els profetes

menjars delicats i abundosos represen- de l'Antic Testament i els Apóstols del

ten la sublimitat i riquesa de doctrines Nou.
saludables que ensenya la llei divina; Ha barrejat el vi amb aromes per co-

les criades de la Saviesa són els minis- municar-li més forca i sabor.
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corregeix el savi i t'estimará,

9 dona al savi i més savi esdevindrá;

ensenya el just i acreixera la doctrina.

10 Fonament de saviesa és la temor de Jahvé,

i conéixer el Sant és enteniment.

11 Car per mi es multiplicaran els teus dies,

i se t'afegiran anys de vida.

12 Si ets savi, serás savi en bé ten,

pero si ets escarnidor, tu sol ho pagarás.

El convit de la dona folla

13 La dona folla és esvalotada,

insensata i ignorant de tot

;

14
i seu a la porta de casa seva,

en un setial, al cim de la ciutat,

15 per cridar els qui passen peí camí,

els qui segueixen per llur via.

16 Qui és simple decanti cap aci

;

i al desentenimentat de grat parlaré

:

17 Aigua robada és més dolca

i el pa amagat més saborós.

18
1 ell no sap que les ombres són allí

i els seus convidats a les valls de 1'infern.

10, Ps. ex, 10; Sup. 1, 7; Sir. 1, 16.

10. — El Sant és Déu mateix, el qual

és tres vegades Sant segons l'expressió

d'Isaias. Gr. afegeix: ''conéixer, dones,

la llei és propi d'una bona intelligéncia.'

12.

—

En bé teu. Gr. afegeix: i del teu

proisme i després del nostre v. 12, posa
aquesta llarga conclusió :

' Qui s'estin-

tola sobre la mentida, de vent es peixa; i

corre darrera ocells voladors; oblida els

camins de sa vinya, i s'allunya del camí
del propi camp. A través l'eixut erm ca-

mina, a través la térra lliurada a l'eixu-

tor, i amb les mans l'esterilitat recull.'

13-18. — Es un retrat de dona Follia,

oposat al del v. 1-6.

18. — Vegi's el nostre comentan so-

bre el refaim que hom ha tradu'ít per

morís en el cap. II, v. 18.

Sobre el xeol, vegi's, ultra l'anterior

com. de II, 18 abans esmentat, el del

cap. V, 5 . Vegi's també Job VII, 9.

18. — Gr. allarga així aquest v.: Tero
decanta't, no t'aturis en aquell indret,

i no posis damunt d'ella el teu esguard;

car així tu aniries a través d'aigües es-

trangeres, i traspassaries un torrent

forá. Abstén-te de l'aigua forana, no
beguis de l'aigua d'altri, a fi que vis-

quis llargament, i et siguin afegits anys
de vida.'



(C. X.) » PARABOLES DE SALOMÓ

Un fill savi alegrará el pare,

pero un fill estult és la tristesa de la seva mare.

2 No faran profit tresors d'impietat,

pero la justicia deslliurará de la mort.

3 No deixará famejar Jahvé ránima del just,

i la cobejanca deis inics repeHirá.

4 Pobre esdevindrá la má peresosa,

pero la má deis diligents s'enriquirá.

5 Qui recull a l'estiu, és un fill assenyat,

pero qui dorm durant la messa, és un fill que fa enrogir.

6 Benediccions damunt la testa del just,

pero la violencia tanca la boca deis impiadosos.

7 La memoria del just és per a benedicció,

pero el nom deis inics es podrirá.

8 El savi de cor rebrá els preceptes,

pero el neci de llavis cau en la ruina.

9 Qui camina en la integritat, camina segur,

pero qui torca els seus camins, será descobert.

X-XXII, 16. — Es tot un recull de

sentencies distribuides en dístics. Són
máximes de bona conducta que com-
prenen una gran varietat de temes. Or-
dináriament, cada dístic fa un tot a

part, sense cap connexió lógica amb
els antecedents ni subsegüents. Del

c. X al XV hom remarca un paralielis-

me antitétic, o sigui que procedeix per

contrastos; del XVI, i al XXII, i5,pro-

gressiu, que procedeix per comparan-
ees, o per una simple explanació del

primer hemistiqui.
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10 Qui fa l'ullet, causará dolor,

i el neci de llavis rodolará.

n Deu de vida és la boca del just,

pero la violencia tanca la boca de l'impiadós.

12 L'odi provoca renyines,

pero l'amor cobreix tots els mancaments.
13 En els llavis del prudent es trobará saviesa,

pero per a ¡'esquena del dessenyat hi ha la verga.

14 Els savis oculten la ciencia,

pero la boca del neci és ruina propera.

15 Els béns del ric són sa ciutadella forta;

ruina deis pobres és llur pobresa.

16 El treball del just és per a vida,

els fruits de 1'impiadós, per a pecat.

17 Camí vers la vida la guarda de la disciplina,

pero qui negligeix la reprensió, es foravia.

18 Qui dissimula l'odi, té llavis mentiders,

i qui escampa la calúmnia, és un malvat.

19 En la molta parleria no mancará pecat,

pero qui frena els seus llavis és prudent.

20 Argent triat és la llengua del just,

el cor deis impiadosos és com un no-res.

21 Els llavis del just apeixen a molts,

pero els necis per manca de seny morirán.

Les benaurances del just

La benedicció de Jahvé enriquirá,

i no afegirá dolor amb ella.

Com un joc és per al neci de cometre un crim,

pero per a l'home prudent ho és la saviesa.

Alió que tem l'impiadós, bé li esdevindrá,

i el desig deis justos será concedit.

10, Sir. xxvii, 25. — 12, I Cor. xm, 4 ; I Ptr. iv, 8
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25 Quan passa el torb, desapareix l'impiadós,

pero el just té el fonament perdurable.

26 Com vinagre per a les dents i com fum per ais ulls,

així el peresós per ais qui l'envien.

27 La temor de Jahvé afegirá dies,

pero els anys deis impiadosos serán abreujats.

28 Esperanca deis justos, alegria,

pero la confianza deis inics deperirá.

29 Fortalesa per a l'íntegre és el camí de Jahvé,

pero ruina per ais faedors d'iniquitat.

30 E1 just no será mai somogut,

pero els inics no habitaran la térra.

31 La boca del just fará germinar la saviesa,

pero la llengua perversa será tallada.

32 Els llavis del just coneixen el que és grat,

pero la boca deis inics, les perversitats.

(C. XI.) 1 Balances d'engany, abominació per a Jahvé,

pero el cabal just és la seva complaenca.

2 L'orgull és vingut, vindrá la ignominia,

pero amb els humils ve la saviesa.

3 L'integritat deis justos els guiará,

pero la perversitat deis pérfids els arranará.

4No aprontaran les riqueses el dia de la ira,

pero la justicia deslliurará de la mort.

5 La justicia deis integres els adrecará el camí,

pero per la seva impietat caurá l'impiadós.

6 La justicia deis dreturers els deslliurará,

pero per llur cobejanca serán atrapats els inics.

7 En morir l'inic, s'esvaneix la seva esperanca,

i l'espera deis malvats depereix.

8 El just és deslliurat d'angoixa,

pero al lloc d'ell entra l'inic.

4. — Manca en Gr. que amenaca bons i dolents, estalviará

8. — El just és deslliurat. L'angoixa els primers i perdrá els altres.
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9 Amb la boca un malvat perdrá el seu proísme,

pero per la saviesa els justos es deslliuraran.

10 En el bé deis justos exultará la ciutat,

i a la ruina deis malváis, hi ha jubilado.

11 Per la benedicció deis rectes será exalcada la ciutat,

pero per la boca deis inics será sotsobrada.

12 Menysprea el seu pro'ísme el mancat de seny,

pero l'home de prudéncia callará.

13 Qui va escampant la calumnia, revela els secrets,

pero el fidel d'esperit encobreix la cosa.

14 En mancar governament, caurá un poblé,

pero la salvado és on hi ha nombre de consellers.

15 Mal anirá a qui fará ferman^a per un estrany,

pero qui evita les flanees viurá segur.

16 Una dona graciosa aconseguirá gloria,

i els forts aconseguiran riqueses.

17 Fa bé a la seva ánima l'home misericordiós,

pero afligeix la seva carn el cruel.

18 L'inic fa obra enganyosa,

pero qui sembra justicia obté guany segur.

19 Així com la justicia duu a la vida,

qui segueix el mal, va a la seva mort.

20 Abominado per a Jahvé els perversos de cor,

pero complaenca seva els de cami perfecte.

21 Cert, per ma fe, no restará impunit el dolent,

pero la nissaga deis justos s'alliberará.

22 Anell d'or en el ñas d'un porc

és una dona bella i mancada de seny.

23 El daler deis justos és solament el bé,

l'expectació deis inics és la ira.

24 Hi ha qui escampa i és enriquit encara,

22.

—

Anell d'or. AHusió a l'ús de 24.

—

Escampa, per raons de benefi-

les dones orientáis que porten un anell cencía, i s'enriqueix. Es més aviat la

penjat al ñas. cruel avaricia que fa dany a la fortuna.

1 1 • ANTIC TESTAMENT VI
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i hi ha qui estalvia amb excés i sois es troba en pobresa.

25 Anima benfactora será engrossida

i qui regalará, també ell será recompensat.

26 Qui reté el forment, és maleit del poblé,

pero benedicció sobre el cap de qui el ven.

27 Qui s'afanya per al bé, l'atreu benevolenca

i qui encalca el mal, n'és colpit.

28 Qui confia en les seves riqueses, caurá,

pero com el fullatge els justos brostaran.

29 Qui pertorba la seva casa, heretará vent,

i l'estult será esclau del savi de cor.

30 El fruit del just és arbre de vida,

i qui es guanya les ánimes és savi.

31 Cert, el just rep la paga sobre la térra,

quant més l'inic i el pecador

!

(C. XII.) *Qui estima la disciplina, estima la ciencia,

pero qui odia reprensió, és un taujá.

2 El bo obté el favor de Jahvé,

pero Jahvé condemna l'home d'astúcies.

3 No s'afermará l'home per la impietat,

i la reí deis justos no será somoguda.
4 La dona forta és corona del seu marit,

pero és un core deis seus ossos la desvergonyida.

5 Els pensaments deis justos són equitat,

els consells deis inics són frau.

6 Les paraules deis inics són aguaits per a vessar sang,

pero la boca deis rectes els deslliurará.

7 Els inics es giren, i ja no són,

pero la casa deis justos restará.

8 Segons la seva prudencia, será lloat l'home,

31, I Ptr. iv, 18.

30. — Qui es guanya les animes. La
traducció d'aquest verset és incerta.

Gr. :
' les ánimes deis pecadors són ra-

pides abans de temps.'

4. — La dona forta (d'aquest llibre)

és la dona ideal en virtut i sentit práctic.

Amb el mateix qualificatiu és exaltada

la mare de familia del c. XXXI, 10.
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pero el pervers de cor será en menyspreu.

<J Millor és ésser plebeu i bastar-se sol,

que ésser arrogant i mancar de pa.

10 El just coneix els dalers del seu bestiar,

pero les entranyes deis inics són cruels.

n Qui treballa la seva térra, se saciará de pa,

pero qui encalca les vanitats, está mancat de scny.

12 L'inic desitja l'ajut deis malvats,

pero la reí deis justos produirá.

L'ÚS DE LA LLENGUA

13 En el pecat deis llavis hi ha parany maligne,

pero escapa de l'angoixa el just.

14 Del fruit de la boca l'home se sadollará de béns,

i paga de les mans de l'home ii será atorgada.

15 El camí del neci apar dret ais seus ulls,

pero qui escolta el consell, és savi.

16 El neci tot seguit fa palesa la seva ira,

pero qui dissimula un afront, és prudent.

17 Qui diu veritat, proclama la justicia,

pero el testimoni fals, l'engany.

18 Hi ha qui té garleries com estocades de glavi,

pero la llengua deis savis és metgia.

19 El llavi veridic valdrá perpétuament,

pero la llengua mentidera un tancar i obrir d'ulls.

20 L'engany és en el cor deis qui cavilien el mal,

pero per ais consellers de pau és la joia.

21 No esdevindrá al just cap dissort,

pero els inics són plens de malastres.

22 Abominació per a Jahvé els llavis mentiders,

per ais faedors de veritat la seva complaenca.

9, Sir. x, 30. — 11, Sir. xx, 30.

10.

—

El just coneix. El just fins envers piados, al contrari, no té ni per ais seus

els animáis té entranyes de pietat, l'im- iguals misericordia.
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158 PROVERBIS - XII, 23-XIII, 8

23 L'home assenyat dissimula la ciencia,

pero el cor deis estults publica llur niciesa.

24 La má deis diligents dominará,

pero la peresosa pagará tribut.

25 L'angoixa en el cor de l'home l'ajupirá,

pero una paraula bona l'enjoiará.

26 El just ensenya al seu amic el bon camí,

pero el camí deis inics els desviará.

27 La peresa no rostirá la seva caca,

pero la diligencia és el tresor precios de l'home.

28 En el camí de la justicia hi ha la vida,

pero el viarany desviat mena a la mort.

(C. XIII.) 1 Un fill savi escolta la correcció del pare,

pero un mofeta no escolta reprensió.

2 Del fruit de la seva boca, l'home se sadollará de béns,

pero el daler deis malvats, de violencia.

3 Qui guarda la seva boca, serva la seva ánima,

qui bada massa els seus llavis, ruina per a ell.

4 L'ánima del peresós desitja i el seu desig no és res,

pero l'ánima deis diligents será engrossida.

5 Paraula de mentida odiará el just,

pero l'inic es fará odiable i ignominiós.

6
Justicia servará Tliome de comport integre,

pero la impietat capgira el pecador.

7 Hi ha qui fa el ric i no té res,

hi ha qui fa el pobre i té moltes riqueses.

8 Rescat de la vida de l'home és la seva riquesa,

pero el pobre no escolta retrets.

28. — La justicia, co és, la virtutprac- « Vult et non uult piger : anima autem
ticada assegura la vida, tant la tempo- operantium impinguabitur.» Gr.: «En
ral com l'eterna; així com el vici, porta desig resta tot home inactiu; en diligén-

cap a mal fi igualment que un viarany cia són les mans deis virils.» El desig

extraviat. del peresós no és res, perqué sense el

4. — L'ánima del peresós. La Vg. : treball, no li'n pervé cap guany efectiu.
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9 La llum deis justos enjoiará,

pero la llanterna deis inics s'extingirá.

10 De l'orgull no venen sinó renyines,

pero la saviesa amb els qui segueixen consell.

ll Riqueses de cap cost minvaran,

pero qui arreplega amb la má, les multiplicará.

12 Esperanca diferida torna el cor malalt,

pero és arbre de vida el desig acomplit.

13 Qui menysprea la paraula, es fa malaurat,

pero qui tem el precepte, será recompensat.

14 La llei del savi és fontana de vida

per a allunyar deis llacos de la mort.

15 El bon seny donará grácia,

pero el camí deis pérfids és desolat.

16 Tot home assenyat obrará amb coneixement,

pero un fatu mostrará l'estultícia.

17 Missatger infidel cau en malauranca,

pero un enviat fidel és metgia.

18 Pobresa i ignominia a qui refusa la correcció,

pero qui segueix la reprensió será honorat.

19 Desig acomplit endolcirá Pánima,

pero és abominació per ais necis apartar-se del mal.

20 Vés amb els savis i esdevindrás savi,

pero qui és amic deis necis, es malejará.

AVANTATGES DEL JUST SOBRE l'eSTULT

21 Els pecadors perseguirá la desgrácia,

pero ais justos serán tornats ais béns.

22 El bo té per hereus els filis deis filis,

pero són reservades per al just les riqueses del pecador.

9. — Llum i llanterna, símbols de val aquell qui comenca a donar de bon
vida i de felicitat. Vegi's IV, 18 ss. cor, que aquell qui promet i sois ofereix

esperances ; el bon desig és un arbre

12. — Esperanza diferida. Gr. : «Més de vida. »



1 6o PROVERBIS - XIII, 23-XIV, 12

23 Molta vianda en l'artiga deis pobres,

pero n'hi ha que moren per manca de justicia.

24 Qui plany la verga, odia el seu fill,

pero qui l'estima, li matineja la disciplina.

25 Un just menja fins a sadollar la seva ánima,

pero el ventre deis inics sentirá la fretura.

(C. XÍV.) 1 Una dona assenyada edifica la seva casa,

pero la necia amb les seves mans la destruirá.

2 Qui camina en dretura, és temeros de Jahvé,

pero el de camins tortuosos el menysprea.
3 En la boca de Festult la verga de supérbia,

pero els llavis deis savis els guardaran.

4 Sense bous és buida la sitja,

pero l'abundor deis rendiments ve per la forca deis bous.

5 Testimoni fidel no mentirá,

pero un testimoni fals respira mentides.

6 Cerca el trufaire saviesa, i endebades,

per a un home prudent, pero, la instrucció és fácil.

7 Vés-te'n del davant de l'home estult,

car no hi reconeixerás llavis de ciencia.

8 Saviesa de l'assenyat, conéixer el seu camí,

pero la niciesa deis estults és l'engany.

9 Els necis fan burla del pecat,

pero entre els rectes román la benvolenca.

10 Cada cor coneix l'amargor de la seva ánima,

en la seva joia no es barrejará l'estrany.

11 La casa deis inics será enrunada,

pero la tenda deis rectes florirá.

12 Hi ha camí dreturer al parer de l'home,

2, Iob xii, 4.

23. — El sentit d'aquest verset és sensedretsón congregáis per a d'altres.»

molt insegur. Gr. i la Vg. suposen un 6. — Cerca el trufaire saviesa. Aques-
aitre text. Així Gr.: «Els justos fan ta es fa trobar fácilment pels senzills i

anys en la riquesa, els injustos, pero, es sincers, així com defuig els malévols.

perden en breu durada.» Vg.: «Molts 9. — La benvolenca. Qo és els justos

aliments en els camps paternals : pero es guanyen el favor diví.
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pero la fi del qual mena a la mort.

13 Fins en el riure penará el cor,

i a la fi de la joia, arriba la tristesa.

14 Deis seus camins se sadollará el desviat de cor,

i de les seves obres l'home bo.

15 L'ingenu creurá qualsevol paraula,

pero el llest considera els seus passos.

16 El savi tem i s'aparta del mal,

pero el neci passa avant i es refia.

17 El qui és iros fará estulteses,

i l'home caviliós será odiat.

18 Heretaran els incauts estultesa,

pero els prudents es coronaran de ciencia.

19 S'acotaran els malvats davant deis bons,

i els impiadosos a les portes del just.

20 Adhuc al seu amic será odios el pobre,

pero els amadors del ric són molts.

21 Qui menysprea el seu proisme peca,

pero qui compadeix els afligits, será benaurat.

22
; Per cas no s'esgarrien els qui cavilien el mal?

Bondat i fidelitat per ais qui mediten el bé.

23 En tot treball hi haurá un profit,

pero la parlería deis llavis solament duu a la penúria.

24 Corona deis savis, llur riquesa;

la niciesa deis estults no és sinó niciesa.

25 Deslliura les vides el testimoni fidel,

pero qui profereix mentides, no és sinó engany.

Efectes de la religiositat

26En la temor de Jahvé, confianca de fort,

i per ais seus filis será refugi.

27 La temor de Jahvé és fontana de vida,

per decantar deis llacos de la mort.



162 PROVERBIS - XIV, 28-XV, 8

28 En la multitud del poblé la majestat del rei,

i en l'escassedat de gent la ruina del príncep.

29 Qui és lent a la ira, posseeix un gran seny,

pero el curt de paciencia solleva la seva follia.

30 Un cor sanitós és vida del eos,

pero és core deis ossos l'enveja.

31 Qui oprimeix el débil, ultratja el seu Creador,

pero l'honora qui es compadeix del pobre.

32 Per la seva maldat el malvat és abatut,

pero el just confia en la seva mort.

33 En el cor de l'assenyat reposará la saviesa,

i enmig deis estults es fa sentir.

34 La justicia enlairará un poblé,

pero oprobi per a les nacions el pecat.

35 El favor del rei és per al ministre intelligent,

pero la seva ira será contra qui l'afronta.

(C. XV.) *Una resposta blana calmará la ira,

pero la paraula punyent excitará el furor.

2 La llengua deis savis embellirá la ciencia,

pero la boca deis necis abocará niciesa.

3 En tot lloc són els ulls de Jahvé

esguardant els dolents i els bons.

4 La llengua calmant és arbre de vida,

pero la perversa capola l'esperit.

5 El neci desdenya la instrucció del seu pare,

pero qui escolta la reprensió tornará més prudent.

6 A la casa del just, molt de tresor,

pero en els guanys de l'inic, contorbament.
7 Els llavis deis savis sembraran ciencia,

pero no aixi el cor deis necis.

8 El sacrifici deis inics és abominado de Jahvé,

31, Inf. xvii, 5. — 1, Inf. xxv, 15. — 8, Sir. xxxiv, 21.

33.

—

En el cor de l'assenyat, co és del fins en la consciéncia deis malvats*

just, s'asseu la saviesa; pero ella també 8. — El sacrifici deis inics. Els actes

es fa sentir, mitjantcant el remordiment, de cuite externs, rituals, sense l'acom-
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pero la pregaría deis rectes la seva complaenca.

9 Es abominació de Jahvé el camí de l'inic,

pero a qui encalca la justicia estimará.

10 Correcció severa per a qui deixa el camí,

qui avorrirá el reny morirá.

11 L'infern i l'abís davant els ulls de Jahvé,

quant més els cors deis filis deis homes

!

12 No estimará Tescarnidor qui el renya,

envers els savis no anirá.

13 El cor alegre torna joiós el rostre,

pero en la tristor del cor l'esperit s'encongeix.

14 El cor assenyat cerca la ciencia,

pero la boca deis estults s'apeixa de niciesa.

15 Tots els jorns de l'afligit són dolents,

pero el cor content és un convit perpetu.

16 Millor és el poc amb temor de Jahvé,

que tresor gran amb neguiteig.

17 Millor és un convit d'herbes on hi ha amor,

que de bou engreixat on hi ha odi.

18 L'home iros provocará renyines,

pero el tardá a la ira aplacará les baralles.

19 El camí del peresós com bardissa d'espines,

pero el viarany deis rectes, aplanat.

20 Un fill savi alegrará el pare,

pero un home neci menysprea la seva mare.
21

Joia és la niciesa per al mancat de seny,

pero l'home prudent va dret per la seva via.

22 Fallen els designis on no hi ha consell,

pero en la multitud de consellers reeixiran.

23 Hom té alegría per la resposta de la seva boca,

13, Inf. xvu, 22.

panyament de la puresa i de la santedat n. — L'infern i l'abís. Alió que és la

interna del cor, són desplaents a Déu. cosa més obscura i pregona Déu ho
Es una idea repetida i explanada manta examina, ho penetra,

vegada en els Salms i en els Profetes.
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i una paraula al seu temps, que n'és de bona!

24 El camí de la vida mena amunt el savi,

per tal d'apartar-lo del llim de cap avall.

Els camins de la Providencia

23 La casa deis sobergs aterrará Jahvé,

pero afermará les fites de la vídua.

26 Abominado de Jahvé els designis del malvat,

pero les paraules benévoles són purés ais seus ulls.

27 Trasbalsa casa seva qui arrapa la rapinya,

pero qui avorreix les ofrenes viurá.

28 El cor del just meditará per a respondre,

pero la boca deis inics adollará dolenteries.

29 Lluny és Jahvé deis impiadosos,

pero escoltará la pregária deis justos.

30 La llum deis ulls delectará el cor,

la fama bona engreixará els ossos.

31 L'orella del qui escolta les reprensions de vida

sojornará enmig deis savis.

32 Qui rebutja la disciplina menysprea la seva ánima,

pero qui escolta la correcció adquireix seny.

33 Temor de Jahvé, disciplina de saviesa,

pero davant de la gloria la humiütat.

(C. XVI.) 1 Dq l'home els designis del cor,

pero de Jahvé la resposta de la llengua.

2 Tots els camins de l'home són purs ais seus ulls,

pero qui explora els esperits és Jahvé.

3 Encomana a Jahvé les teves obres

i reeixiran els teus designis.

27, Inf. xvi, 6.

2). — Les fites de la vídua. Vegi's Dt. l'exercici de les seves funcions de jus-

XIX, 14. Déu vetlla perqué no sigui tícia, viurá, qo és, fruirá d'una vida fe-

redu'ida la propietat de la vídua, traient \iq. Noti's una vegada per sempre, que
les fites de terme. el verb viure en llengües semites sovint

27. — Qui avorreix les ofrenes. Qo és inclou la idea de felicitat, vol dir viure

qui r.o es deixa corrompre de dons en prósperament i felic.
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4 Tot ho ha fet Jahvé per al seu fi,

i fins rimpiadós per al dia dolent.

5 Abominado de Jahvé tot superb de cor,

cert, per ma fe, no será impunit.

6 Amb caritat i fidelitat será expiat el delicte,

i amb la temor de Jahvé hom decanta del mal.

7 Quan Jahvé s'agrada deis camins de l'home,

ádhuc els seus enemics posará en pau amb ell.

8 Es millor el poc amb justicia,

que abundor de guanys sense dret.

9 El cor de lnome rumia el seu camí,

pero Jahvé dirigirá els seus passos.

10 Un oracle són els llavis del rei,

en el judici no errará la seva boca.

n Pes i balances justes són de Jahvé,

obra seva totes les pedrés de la bossa.

.

12 Abominado deis reis cometre iniquitat,

perqué amb la justicia s'aferma el soli.

13 Complaenca deis reis els llavis justos,

i estimen al qui parla amb dretura.

14
Ira del rei, missatge de mort,

pero l'home savi l'apaivagará.

15 En la llum de la cara del rei, vida,

i la seva benvolenca com núvol de pluja primaveral.

16 Assolir saviesa, quant millor que l'or

!

i assolir prudencia preferible a l'argent.

17 La via deis justos és apartar-se del mal,

serva la seva vida qui guarda el seu camí.

18 Al davant de la ruina va l'orgull,

i al davant de la caiguda l'urc de l'esperit.

6, Snp. xv, 27.

4. — Per al día dolent, o sigui peí dia que eren posats en una bossa o capse-

en qué la justicia donará a rimpiadós ta, són obra seva, i per aixó exigeix

el cástig merescut. que, foragitats el frau il'engany, siguin

11. — Pes i balances justes són del grat justos i exactes.

de Déu ; les pedrés, o sigui els pesos,
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SAVIESA 1 HUMILITAT EN EL PARLAR

19 Millor és d'humiliar Pesperit amb els abatuts,

que partir despulles amb els superbiosos.

20 Qui para esment en la paraula, aconseguirá el bé,

i qui confia en Jahvé, benaurat ell

!

21 El savi de cor será anomenat intelligent,

i la dolcor de llavis augmentará el saber.

22 Pont de vida és la prudencia per a qui la posseeix,

pero el cástig deis estults és estultesa.

23 El cor del savi torna assenyada la seva boca,

i amb els seus llavis afegirá saber.

24 Bresca de mel és el parlar suau,

dolcesa a l'ánima i metgia ais ossos.

25 Hi ha camí dreturer al parer de l'home,

pero la fi del qual mena a la mort.

26 L'ánima del treballador treballa per a ella,

perqué l'hi empeny la seva boca.

27 L'home inic excava la maldat,

i en els seus llavis com un foc bleidor.

28 Home pervers sembrará discordia,

i el novatxer divideix els amics.

29 L'home violent llagoteja el seu amic,

i el mena per una via no bona.

30 Qui acluca els ulls per a pensar perversitats,

mossegant-se els llavis, acompleix la maldat.

31 Corona de gloria la canicie,

que en el camí de la justicia és trobada.

32 El tardá a la ira és millor que un heroi

i qui domina el seu geni que qui pren una ciutat.

33 Dins la sina són tirades les sorts,

pero tota llur decisió ve de Jahvé.

20.

—

En la paraula, divina, s'entén, 33.

—

Les sorts. Les sorts afirmati-

tal com és dita en la Llei i els Profe- ves o negatives de Déu depenen, com
tes. llur reeiximent.
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Justicia i caritat envers el proísme

(C. XVII.) ^Millor un mos de pa seo amb tranquillitat,

que una casa plena de festins amb renyines.

2 El servidor prudent senyorejará el fill desvergonyit,

i amb els germans compartirá l'heréncia.

3 El gresol per a l'argent i el forn per a l'or,

pero qui escorcolla els cors, Jahvé.

4 Un malvat está atent ais llavis inics,

el mentider para l'orella a la llengua maligna.

5 Qui befa el pobre, ultratja el seu Creador,

qui es gaudeix de la dissort d'altri, no restará impunit.

6 Corona deis vells són els filis deis filis,

i la gloria deis filis els pares llurs.

7 No escau a l'estult un llenguatge escollit,

quant menys a un noble una boca mentidera

!

8 Pedra preciosa és un present ais ulls de qui el rep,

onsevulla que es giri, troba bon éxit.

9 Qui cerca amistat, oculta un mancament,

pero qui el retreu en la conversa, separa 1'amic.

10 Caurá un reny en el prudent i aprofitará

més que el colpejar fins a cent un neci.

11 Res més que la revolta cercará el malvat,

pero missatger cruel será enviat contra ell.

12 Val més topar-se amb una óssa orbada deis cadells

que no amb un estult en la seva furia.

13 Qui torna mal per bé

no s'allunya el malastre de casa seva.

14 Comenc d'una baralla és aviament de les aigües,

abans no s'abrandi la lluita, retira't.

15 Qui absol el malvat i qui condemna el just:

abominació de Jahvé tots dos.

2, Sir. x, 28.— 5, Sup. xiv, 3 1. — 13, Rom. xa, 17 ; I Thes. v ; I Ptr. ra, 9. — 15, Is. v, 23.
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16 ¿Per qué serveix el diner a la má de l'estult?

¿ Per a adquirir saviesa ? Si no té senderi

!

17 En tot temps estima l'amic,

ell esdevé germá a l'hora de l'angoixa.

18 Home mancat de seny presta fermanca

empenyora el seu per un altre.

19 Estima pecat qui estima renyina,

qui alca massa la seva porta cerca la desfeta.

20 El fals de cor no haurá el bé,

i el girat de Uengua caurá en el mal

.

21 Qui engendra un estult, li'n vindrá tristor,

i no s'enjoiará el pare d'un neci.

22 Un cor alegre és sanitat per al eos,

pero un esperit trist assecará els ossos.

23 Presents de sotamá accepta l'inic

per torear el curs de la justicia.

24 El prudent té l'esguard en la saviesa,

pero l'estult gira els ulls pels extrems de la térra.

25 Condo)enca del seu pare el fill estult,

i amargor d'aquella que l'infantá.

Virtuts CIV1LS

26 Cert, no está bé de posar penyora al just

ni menys colpir els nobles contra dretura.

27 Qui modera el seu parlar, coneix la ciencia,

i l'assossegat d'esperit és home inteliigent.

28 Fins un estult, callant, passará per savi

i si clou els seus llavis, per prudent.

22, Sup. xv, 13. — 24, Ecl. 11, 14; viii, 1. — 27, Iac. 1, 19.

19. — Qui alfa massa la seva porta.

Aquesta comparanza vol dir que cal

ajustar les despeses a la propia poten-

cia económica
;

altrament, hom troba-

ria la propia ruina.

24. — L'estult gira els ulls. Així com
el savi es guia per la llei de la saviesa,

a la qual acomoda els seus actes, l'es-

tult no mira fixament cap norma mo-
ral.



PROVERBIS- XVIII, 1-16

(C. XVIII.) 1 Cerca el seu caprici aquell qui se segrega,

contra tot consell assenyat s'a'íra.

2 No s'abelleix l'estult a la inteliigencia,

sinó a les manifestacions del seu cor.

3 En venir la impietat, ve també el menyspreu,

i amb la ignominia, l'oprobi.

4 Aigües pregones les paraules de la boca d'un home,

torrent desbordant, deu de saviesa.

5 No está bé de teñir esguard a Time

per fer tort al just en el judici.

6 Els llavis de l'estult reporten renyines,

i la seva boca provoca els ultratges.

7 Boca del neci ruina per a ell mateix,

i els seus llavis parany per a la seva vida.

8 Paraules de novatxer aixi com llaminadures,

penetren fins al més íntim de les entranyes.

9 Qui és maimó en el seu treball,

és germá del dissipador.

10 Torre de fortitud és el nom de Jahvé,

envers ell correrá el just i será al segur.

11 Les riqueses del ric són sa ciutadella íbrta,

i com alta muralla en la seva imaginado.
12 Abans de l'enfbnsada, s'ufana el cor de 1'home,

i davant de la gloria va la humilitat.

13 Qui respon paraula abans d'escoltar,

estultesa li és i vergonya.
14 L'esperit baronivol suportará la seva malaltia,

pero l'esperit abatut, ¿qui l'aixecará?

15 Cor del prudent aconseguirá ciencia,

i Torella deis savis cercará la doctrina.

16 L'ofrena eixamplará el camí a un home
13, Sir. xi, S.

i.

—

Aquell qui se segrega. Sembla que al primer contacte amb aquesta
que descriu aquest verset obscur l'ho- s'irrita, fins contra tot consell asse-

me solitari, enemic de la societat, pero nyat.
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i davant deis princeps el portará.

17 Es just qui parla primer en el seu plet,

fins que ve l'altre i ho esbrina.

18 Ais plets posa fi la sort,

i entre els poderosos discerneix.

19 Germá ofés pitjor que ciutadella forta,

i els plets com el bernat del castell.

20 Del fruit de la boca de l'home es rebleix el seu ventre,

del producte deis seus llavis se sadolla.

21 Mort i vida en Palbir de la llengua,

i qui aima d'usar-la, menjará els seus fruits.

22 Qui troba bona muller troba, un bé,

i obté favor de part de Jahvé.

- 3 Suplicant parlará el pobre,

pero el ric respondrá asprament.

Els AxMics veritables

24 L'home té molts amics per a la seva desgracia,

pero hi ha amic més afectuós que un germá.

(C. XIX.) 1 Millor és un pobre que camina en la seva integritat,

que el qui és pervers i estult de llavis.

2 Cert, passió sense reflexió no és un bé,

i rhome de peus frisosos caurá.

:!

L'estultesa de l'home torca el seu camí,

i contra Jahvé s'indignará el seu cor.

4 Riquesa aplegará molts amics,

pero el pobre del seu amic será abandonat.

17. — Es just. En les sentencies, cal

evitar tota precipitado, i sobretot cal

fallar després d'haver sentit ambdues
parts adversáries.

19. — Germá ofés, és més difícil d'a-

paivagar que reduir una ciutadella. Vg.

:

« Un germá ajudat de l'altre germá és

com una ciutat fortificada. »

3 .
— L'estultesa de l'home torga el seu

camí. Els autors de les nostres calami-

tats, no cal anar-los a cercar sempre
fora de nosaltres mateixos. La nostra

estultesa, el nostre mal govern, expli-

quen el perqué de moltes fallides. ¿I

després de tot, ens indignaríem contra

la Providencia?
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5 Testimoni mentider no restará impunit,

i qui alievara falsedats, no es deslliurará.

6 Molts afalagaran la cara del noble,

pero tothom és amic de l'home donívol.

7 Tots els germans del pobre l'avorreixen,

quant més l'esquivaran els seus coneguts

!

'La bona pensa s'atansará ais que la coneixen,'

'pero 1'home de seny la trobará.'

' Aquell qui fa molts mals curullará la maldat'

'i qui irrita amb les seves paraules, no se salvará.'

Valor del box sexy

8 Qui aconsegueix bon seny, estima la seva ánima

qui serva la prudencia, trobará fortuna.

9 Testimoni de mentides no restará impunit,

i qui allevará falsedats, deperirá.

10 No s'adiuen amb l'estult les delicies,

quant menys a l'esclau senyorejar princeps

!

11 El seny de l'home retarda la ira,

i és la seva gloria passar per damunt i'ofensa.

12 Udol com de lleó la ira del rei,

pero com rou damunt l'herba el seu tavor.

13 Una calamitat de son pare és un fill betzol,

i una gotera continua les disputes de la muller.

14 Casa i riquesa, herencia deis pares,

pero de Jahvé la muller prudent.

15 Peresa fará caure en torpor,

i una ánima indolent famejará.

16 Qui guarda el precepte, preserva la seva vida,

qui menysprea els seus viaranys, morirá.

5, Dn. xiir, 61.

6. — Ais nobles es dona l'afalac ex- 13. — Una gotera continua, és símbol
tern, peró l'home donívol (castellá da- d'una angúnia incessant.

divoso) guanya l'amistat del cor.

12 - ANTIC TESTAMENT VI
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17 Fa préstec a Jahvé qui compadeix el pobre,

i li'n donará el guardó.

18 Castiga el teu fill, puix hi ha esperanca,

pero no s'enfellonirá fins a fer-lo morir la teva ánima.

19 Qui follament s'a'ira, pagará la pena,

car si el deslliures, et caldrá recomencar.

20 Escolta el consell i admet la correcció,

per tal d'esdevenir savi en l'esdevenidor.

21 Molts de designis en el cor de l'home,

pero el consell de Jahvé és el que preval.

22 Es delectanca de l'home la seva misericordia,

pero és millor un pobre que un mentider.

2:3 La temor de Jahvé mena a la vida,

qui n'és sadollat, viurá sense que el vísití el mal.

24 Fica el peresós la seva má al plat,

i no fa ni tan sois portar-la a la boca.

25 Pega a l'escarnidor i l'estult posará seny,

renya l'assenyat i augmentará el saber.

26 Qui maltracta el pare i fa fugir la mare,

és un fill que fa vergonya i deshonor.

27 Plega, fill meu, d'escoltar la instrucció,

si és sois per allunyar-te deis dictats de la ciencia.

28 El testimoni inic es mofará del judici,

i la boca deis impiadosos engolirá la iniquitat.

29 Han estat aparellats per ais escarnidors judicis,

i colps per a l'esquena deis estults.

(C. XX.) 1 Mofeta és el vi, tumultuós el licor,

i tot el qui s'hi mareja, no posa seny.

2 Udol com de lleó és el terror del rei,

qui l'enfurisma, posa en risc la seva vida.

3 Honor és per a l'home deseixir-se de renyines,

25, Inf. xxi, 1 1.

17. — Semblantment diu el Crist : mans meus, ho heu fet, a mi tnateix.

fo que haureu fet al minim d'aquests ger- XXV, 40).
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pero tot neci es llanca ais plets.

4 A rhivern el peresós no Uaura,

en temps de les messes cercará, i no res.

5 Aigües profundes el designi dins el cor de 1'home,

pero rhome dcstre les pouara.

6 Molts homes proclamen llur generositat,

pero un home fíat ¿qui el trobará?

7 Es just qui camina en ia seva integritat;

benaurats els seus filis després d'ell

!

8 Un rei assegut en el tron del jutjament

esventa amb els seus ulls tota maldat.

9 ¿jQui dirá : He purificat el meu cor,

estic net del meu pecat?

10 Doble pes i doble mesura,

dues coses abominables a Jahvé.
11 Adhuc l'infant es fa conéixer pels seus actes,

si és pura i recta la seva conducta.

12 L'orella que hi sent i l'ull que hi veu,

Jahvé els ha fets certament ambdós.
13 No estimarás la son per tal de no empobrir-te,

obre els teus ulls i et sadollarás de pa.

14 Dolent, dolent, dirá qui compra,

pero, en allunyar-se, aleshores se'n vana.

15 Hi ha or i multitud de gemmes,

pero el joiell més precios són els Uavis sapients.

16 Pren-li el seu vestit perqué ha fet flanea per un altre,

i a favor de l'estrany fes-li pagar la penyora.
17 Dole és a l'home el pa de la mentida,

pero després la seva boca s'omplirá de pedruscalla.

18 Aferma les decisions amb el consell,

i fes la guerra amb molta reflexió.

9, I Rg. vni, 46 ; II Par. vi, 36 ; I lo. 1, 8. - 16, Inf. xxvn, 1 3.

16. — Pren-li el vestit. Vegi's Ex. ments. En Pr. VI, 1-5 ja és dit com
XXII, 25-26 la llei deis empenyora- cal no empenyorar-se fácilment.
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19 Qui va bescantant, descobreix els secrets,

amb l'home bocamoll no t'acomboís.

20 Qui maleeix el seu pare i la seva mare,

sa Uántia s'apagará al cor de la nit.

21 Herencia adquirida amb frisanca des del principé

a la seva fi, no será pas beneida.

22 No diguis pas: Tornaré mal per mal,

confia en Jahvé i et salvará.

23 Abominado per a Jahvé és un doble pes,

i balances d'engany no són cosa bona.

24 De Jahvé són dirigits els passos de l'home,

¿com podria l'home entendre el seu camí?

25 Un llac. és per a l'home de dir tot d'una : Sagrat

!

i no reflexionar fins després de fer el vot.

26 Esventa els inics un rei savi,

i fa girar damunt d'ells la roda.

27 Falla divina l'esperit de l'home,

que escruta tots els secrets de les entranyes.

28 Bondat i fidelitat guardaran el rei,

i amb la cleméncia se sosté el seu soli.

29 Gloria deis joves llur vigoria,

i ornament deis vells és la canicie.

30 Els verdancs del fuet purguen el mal

i les nafres Tíntim del cor.

(C. XXI.) Peguero d'aigua és el cor del rei en la má de Jahvé,

onsevulla que voldrá el decantará.

2 Tot camí de l'home és recte ais seus ulls,

pero qui sospesa els cors, Jahvé.

3 Practicar la justicia i la dretura

20, Ex. xxi, 17 ; Lv. xx, 9 ; Int. xv, 4. — 22, Rom. xii, -7 ; I Thes. v, 1 J ; I Ptr. ni, 9.

25. — Sagrat! Pronunciat aquest 26. — Esventa els inics, fa girar la

mot damunt un objecte qualsevol, roda. Metáfores preses del batre el

aquest restava separat de tot ús profá blat.

(cf. Me. VI, 11 ss.) i consagrat a Déu. 1. — Recuero d'aigua. Imatge presa

Aquí aconsella reflexió abans de fer un de l'agricultor, que, al seu albir, distri-

vot. bueix les aigües de regadiu.
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és més grat a Jahvé que el sacrifici.

4 Mirar altívol, supérbia de cor,

llanterna deis malvats, el pecat.

5 Projectes del diligent no donen sinó abundancia,

pero l'home adalerat no arriba sinó a la miseria.

6 Tresors adquirits amb llengua mentidera

són com bleix esvanívol del qui crida la mort.

7 Violencia deis inics els arrossega,

perqué es refusaren a practicar la justicia.

8 Tortuós és el camí del criminal,

pero el comport de l'home pur és recte

.

9 Millor habitar en un cantó de teulada

que amb dona barallosa en una casa ampia.

10 L'ánima del malvat desitja el mal,

pietat ais seus ulls no trobará el proTsme.

11 En ésser punit el mofeta, esdevindrá savi el simple,

i en ésser advertit el savi, aprendrá ciencia.

12 Está atent el Just a la casa de l'inic

i precipita els malvats a la ruina.

13 Qui tanca la seva orella al clam del pobre,

també ell cridará i no haurá resposta.

14 Un regal en secret extingirá la ira,

i el present en la sina, la indignado més forta.

15
Joia per al just de fer justicia,

pero terror per ais faedors d'iniquitat.

16 Home que s'extravia del camí del seny

en l'aplec de les ombres reposará.

17 Qui aima la gaubanca anirá a la miseria,

qui aima el vi i les pomades no s'enriquirá.

18 Rescat peí just será l'impiadós,

i peí dreturer, l'home pérfid.

19 Millor habitar en térra del desert,

que amb una dona rondinaire i puntosa.

19, Inf. xxv, 24; Sir. xxv, 23.
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20 Tresor cobdiciable i perfum en la mansió del savi,

pero l'home insensat ho devorará.

21 Qui segueix justicia i benignitat,

trobará vida, justicia i gloria.

22 El savi assalta la ciutat deis valents

i abat la fortalesa en qué ella connava.

23 Qui guarda la seva boca i la seva llengua,

preserva d'angoixes la seva ánima.

24 Un superb inflat ha nom escarnidor,

que obra amb la xardor de la supérbia.

25 El desig del peresós el matará,

perqué les seves mans refusen el treball.

2G Tot el dia anhelará i desitjará,

pero el just donará i no escatimará.

27
Sacrifici deis inics abominació,

quant més si amb ávols designis l'ofereixen

!

28 El testimoni fals deperirá,

peró Thome que escolta, podrá parlar sempre.

29 L'home inic té el rostre insolent,

pero el recte afermará els seus camins.

Poder de Déu

30 No hi ha saviesa, no hi ha prudéncia,

no hi ha consell contra Jahvé,

31 El cavall és dispost per al dia de la batalla,

peró la victoria pertany a Jahvé.

(C. XXÍI.) 1 Val més el nom que les moltes riqueses,

més que l'argent i que l'or, la bona grácia.

i, Ecl. VII, 2.

28. — El testimonifals deperirá. Hom
el fará emmudir, una volta convencut
de falsedat. Mentre que aquell qui

abans de parlar escolta, no haurá de

témer d'ésser desmentit. Tanmareix,

cal confessar que el text, cora el sentit

d'aquest verset, no és gaire ciar ni se-

gur. La Vg. tradueix la segona part

d'aquest verset: «L'home obedient con-

tará victóries.»
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2 Ric i pobre s'encontraren,

faedor de tots dos Jahvé.

3 El prudent veu el perill i s'amaga,

pero els incauts tiren avant i passen la pena.

4 Premi de la humilitat i de la temor de Jahvé,

és riquesa, honra i vida.

5 Espines i paranys en el camí del pervers,

qui serva la seva vida, se n'allunyará.

6 Ensenya l'infant segons el seu carácter,

ni quan haurá enveüit, no se n*apartará.

7 El ric senyorejará els pobres,

i qui pren manlleu, és esclau del creditor.

8 Qui sembra iniquitat, sega desventura,

i la verga de la seva ira será rompuda.
9 L'home d'esguard benvolent será benei't,

perqué ha donat del seu pa a Pindigent.

10 Fes fugir el mofador i se n'anirá la disputa,

i s'acabará el plet i l'ultratge.

11 Qui estima la puresa de cor

i té la gracia en sos llavis, tindrá Pamistat del rei.

12 Els ulls de Jahvé emparen la saviesa,

i tiren en orris les paraules del pérfid.

13 Diu el peresós : Hi ha un Ileo peí defora,

enmig deis carrers seré occit.

14 Fossa profunda la boca de l'estranya,

l'aírat de Jahvé s'hi estimbará.

15 L'estultesa está lligada al cor de l'infant,

la verga de disciplina la'n fará allunyar.

16 Qui oprimeix el pobre per pujar ell,

ho cedirá a un ric i passará fretura.

9, Sir. xxxi, 28.

13. — Hi ha un Ileo. El peresós exa- d'altres d'irreals amb la seva fantasia.

gera les dificultáis per a fer el bé i en crea que és més activa que les seves mans,



D1TES DELS SAVIS

(XXII, 17-XXIV, 34)

17 Para la teva orella i escolta les dites deis savis,

i aplica el teu cor a la ciencia,

18 car dolcor et serán si les guardes en el teu pit,

i les tens a punt en els teus Uavis.

19 Per tal que descansi en Jahvé la teva confianza,

jo, ben cert, avui t'ensenyo els seus camins.

20
<iNo t'he escrit, per cas, tres vegades

amb consells i ciencia,

21 per ensenyar-te la certitud de les paraules veres,

perqué paraules veres responguis ais qui et preguntin?

22 No robarás al pobre, perqué és pobre,

ni doblegarás l'afligit en la porta,

23 perqué Jahvé pledejará llur causa,

i despullará de la vida els seus expoliadors.

24 No lliguis amistat amb l'home iracund,

i amb 1'home farios no caminis,

25 per tal que no aprenguis els seus costums,

i paris un llac. a la teva vida.

26 No estarás amb aquells qui donen fianza,

7-21. — Constitueixen la Introduc- Savis. El Savi parla al lector, coma
al primer recull de Proverbis deis fill que fretura ensenyament i educado.
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entre els qui deixen penyora per deutes.

27 Altrament, si no tens amb qué pagar,

¿com impedirás que et prenguin el teu cobrellit?

2S No remoguis la fita antiga,

que posaren els teus pares.

29 ¿Has vist un home amatent en la seva tasca?

Davant deis reis ell estará,

no será pas entre gent obscura.

(C. XXIII.) 1 Quan seurás a taula amb un senyor,

pensa bé en qui hi ha al davant teu

2
i posa't un coltell a la teva gorja,

si tens tirada a la golafreria.

3 No desitjarás les seves llepoiies,

puix elles són menges enganyoses.

4 No et neguitegis per enriquir-te,

desix-te d'aquest afany.

5 ¿Es que hi fixarás l'esguard? Heus aquí, ja no són,

puix posaran ales com l'áliga i volaran cap ais cels.

6 No menjarás amb l'avar,

ni desitjarás les seves llepoiies;

7 perqué tal com parla en el seu cor, així ell és;

menja i beu, et dirá,

pero el seu cor no será amb tu.

8 El bocí que menjares vomitarás,

i malversarás les teves belles paraules.

9 A orelles d'estult no parlarás,

perqué menyspreará el seny de tes paraules.

10 No remoguis la fita antiga,

i en els camps deis orfes no entrarás,

11 perqué llur vindicador és el Fort,

Ell pledejará contra tu llur causa.

28. — No remoguis la fita antiga, que 2. — Posa't un coltell, co és, posa un
és en el teu camp, per mor d'amplificar fre i una mesura a la teva gana,
la teva propietat ; aixó seria contra llei 10-11. — Déu mateix és el protector
de justicia. Cf. Dt. XIX, 14-XXVII, 17. de les vídues i deis orfes.
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12 Fes acudir el teu cor a la eorrecció,

i Ies teres orelles a les paraules de saviesa.

13 No planyis la disciplina de l'infant,

ni que el batis amb la verga, no morirá;

11 tu amb la verga el batrás,

i la seva ánima de i'infern deslliurarás.

l0
Fill meUj si posa seny el teu cor,

m'alegraré de cor jo i tot.

16
1 exultaran les meves entranyes

en parlar els teus llavis coses rectes.

17 No envejará el teu cor els pecadors,

ans en temor de Jahvé será tot el dia.

18 Car hi ha un esdevenidor,

i la teva esperanca no será fallida.

19 Escolta tu, fill meu, i sigues savi,

i adreca peí camí dreturer el teu cor.

20 No anirás amb els bevedors de vi,

ni amb els enñtats de carn,

21 perqué el bevedor i l'enfitat s'empobrirá,

i pellingots fará vestir la son.

22 Escolta el teu pare que t'ha engendrat,

i no menyspre'ís, quan envelleixi, la teva ruare.

23 Compra fidelitat i no la vendrás

:

saviesa, eorrecció i prudencia.

21 Pie d'exultanca será el pare del just,

qui ha engendrat el savi, en tindrá joia.

25 Alegri's el teu pare i la teva mare,

i exulti la que t'ha infantat.

2G Dóna'm, fill meu, el teu cor,

en els meus camins es complaguin els teus ulls,

27 puix avene pregón és la meretriu,

13, Sup. xiii, 24; Sir. xxx, 1. — 17, Inf. xxiv, 1.

18. — Hi ha un esdevenidor benaurat, vida (cf. Job XXIV, 12), ja sigui després

a sigui en l'extrema part de la teva de la mort, com insinúa el mot hebraic.



PROVERBIS- XXIII, 28-XXIV, 4 181

i un pou cstret la dona estranya;

28 també ella com un lladre estará a l'aguait,

i augmentará els malvats entre els homes.
29

¿ De qui els ois, de qui els ais,

de qui les disputes, de qui els planys,

de qui les ferides per no res,

de qui la vermellor deis ulls?

30 Deis qui s'entretenen amb el vi,

deis qui van a assaborir el vi aromat.

31 No miris el vi quan vermelleja,

quan espurneja dintre de la copa,

entrará de dret.

32 A la fi, mossega com una víbria

i pica com un escorcó.

33 Els teus ulls veuran coses estranyes,

i el teu cor dirá coses perverses

;

34
i serás com qui jeu al cor de la mar,

com qui dorm al cim d'un masteler.

35 M'han colpejat i no me n'he sentit,

m'han trepitjat i no me n'he adonat.

¿Quan em deixondiré? Tornaré a cercar-ne!

(C. XXIV.) 1 No envejarás els homes malvats,

ni dalejarás d'estar amb ells,

2 perqué llur cor medita ruina

i llurs llavis parlen sois per noure.

3 Amb la saviesa és bastida la casa,

i amb la prudencia s'aferma;

4
i amb la ciencia s'omplen les cambres

1, Sup. xxiii, 17.

29-35. — Són descrits els desastres

de la intemperancia en el beure amb
uns colors molt dramátics. Les parau-

les del v. 35 són pronunciades de l'em-

briac desvariejant; el vi l'ha embrutit

talment que l'ha tornat masell a tots

els cops ; i malgrat tot, no escarmentat

de tants de mals, espera que li hagi

passat Pensopiment, per recomendar la

mateixa ignominia.
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de tot bé precios i agradable.

5 L'home savi és pie de for^a

i el baró de coneixement aierma sa vigoria.

6 Perqué amb sávies direccions farás bé la guerra,

i la victoria és en la multitud de consellers.

7 Massa alta és per a l'estult la saviesa,

en la porta no obrirá la seva boca.

8 Qui cavilia per fer mal,

será anomenat home intrigant.

9 Els designis de l'estult són pecat,

i l'escarnidor, abominació deis homes.
10

Si t'afrevoleixes en el dia de l'angoixa,

minvada será la teva forca.

n Deslliura els qui són condiííts a la mort,

i els exposats a ésser occits salva.

12
Si dius: Jo no ho sabia pas!

¿és que aquell qui sospesa els cors no ho veu?

¿i qui vetlla per la teva vida, no ho sap?

Ell retrá a cadascú segons les seves obres.

13 Menja, fill meu, mel, perqué és bona,

i la bresca, dolca al teu paladar.

14 Sápigues que aixi és la saviesa per a la teva ánima,

si l'assoleixes, tindrás un esdevenidor,

i la teva esperanca no será tallada.

15 No posis aguaits, oh inic, a la mansió del just,

no devastis el lloc del seu repós.

16 Perqué set vegades caurá el just i s'aixecará,

pero els inics s'estimben en la desventura.

11, Ps. LXXXI, 4.

7. — En la porta, de la ciutat, co és, cor el paladar, així la virtut delecta l'á-

en la plac,a on hom tracta els afers pú- nima amb suavitat i pau.

blics i on és administrada la justicia, 16.

—

Set vegades. Es un nombre rodó
l'estult no sap obrir la boca per parlar que vol dir ací moltes vegades. El just

amb seny i fer sentir la propia autori- caurá en la desventura moltes voltes, i

tat. se'n refará : mentre que el malvar és

13-14. — Com la mel omple de dol- precipitat a una ruina irremeiable.
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17 En caurc el teu enemic, no t'alegrarás,

i, en ell bransolejar-se, no es gojará el teu cor,

18 que no ho vegi Jahvé i desplagui ais seus ulls

i decanti d'ell a tu la seva ira.

19 No t'encenguis de gelosia pelsjiialvats,

ni envegis els impiadosos,

20 perqué no hi haurá esdevenidor per al malvat,

la llanterna deis inics s'extingirá.

21 Tem Jahvé, fill meu, i el rei,

amb els rebels no et barregis,

22 perqué de sobte sobrevé llur infortunio

i la ruina d'ambdós, ¿qui la coneixerá?

23 També aqüestes dites sóx dels savis :

Teñir esguard a persona en el judici no és bo.

24 Qui diu a l'inic: Tu ets just,

el maleiran els pobles, Pexecreran les nacions;

25 pero qui el condemna, s'ho trobará en bé,

i damunt d'ells davalía benedicció fecunda.

26 Dona un bes en els llavis,

qui respon paraules rectes.

27 Arranja per fora els teus afers

i prepara-te'ls en el camp

i després edificarás la teva casa.

28No serás testimoni sense motiu contra el teu próxim,

¿voldries enganyar amb els teus llavis?

29 No dirás: Com ha fet amb mi, així faré amb ell,

retré a cadascú segons la seva obra.

30 Peí camp d'un home peresós vaig passar,

i per la vinya d'un home orbat de seny,

31
i vet ací que cards hi creixien pertot,

cobrien la seva fac els esbarzers,

i el seu mur de pedra havia estat demolit.

23, Lv. xrx, 1 j ; Dt. I, 17 ; xvi, 19 ; Sir. xlii, i . — 29, Sup. xx, 22.
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32
1 mirant-ho, vaig reflectir cor endins,

lio vaig veure, i en vaig treure una llicó.

33 Una estona de dormir, una estona d'abaltiment,

una estona de creuar les mans per a dormir;

34
i t'arribará com un saltejador la teva pobresa,

i la teva miseria com un home armat

!



(C. XXV.) 1 També aqüestes són paráboles de Salomó,

Q.UE RECOLLIREN ELS HOMES d'EzEQUIAS, REI DE JüDA !

2 Gloria de Déu teñir la cosa amagada,

pero gloria deis reis escrutar tota cosa.

:i L'altura del cel i la profimditat de la térra

i el cor deis reis són inescrutables.

A Treu les escories de l'argent,

i un vas en fará sortir l'orfebre.

5 Treu l'inic de davant del rei

i s'afermará en la justicia el seu soli.

G No gallegis davant del rei,

i enmig deis magnats no et posis

;

7 car és millor que et diguin: Puja ací,

que no que siguis humiliat davant del príncep

que els teus ulls han vist.

8No t'acuitarás a posar plet,

que no et diguin: ¿Qué farás a la fi

quan t'avergonyirá el teu veí?

9 Tracta el teu plet ainb el teu veí

i el secret d'altri no descobreixis,

10 per tal que no t'aíronti qui escolta,

i la teva infamia no desaparegui més.

i. — Els bornes ¿'Exequias, recolliren tit sembla més propi de l'expressió

sia de la tradició oral, sia de diversos hebraica,

documents esparsos. Aquest segcn sen-
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11 Pomes d'or en pláteres d'argent cisellat,

una paraula dita al seu temps.

12 Arracada d'or i collaret d'or fi,

un reprensor savi per a l'orella dócil.

13 Com frescor de neu en dia de sega,

el missatger fidel per a qui l'envia,

el coratge del seu senyor restaura.

14 Núvols i ventades, pero sense pluja,

l'home que es vana de liberaütat mentidera.

15 Amb la mansuetud és aplacat el príncep,

i un llenguatge suau trenca els ossos.

16
(i
Has trobat mel? Menja'n segons et calgui,

per tal que no te'n sadollis i la vomitis.

17 Posa rarament el teu peu a casa del teu amic

perqué no se'n fastiguegi i t'odií.

18 Martell i glavi i sageta aguda,

l'home qui alleva contra el seu pro'fsme fals testimoni.

19 Dent coreada i peu desllorigat,

confianca en un pérfid en un jorn d'angoixa.

20 Treure's el vestit en un dia de fred,

i vessar vinagre damunt de nitre,

tal és cantar cancons a un cor afligit.

21
Si fameja el teu amic, dóna-li pa a menjar,

i si está assedegat, dóna-li aigua a beure.

22 Car brases aplegarás damunt del seu cap,

i Jahvé t'ho recompensará.

23 El vent del nord porta la pluja,

i una llengua secreta l'enuig al rostre.

24 Millor habitar en un recó de golfes,

15, Sup. xv, 1. — 21, Rom. xn, 20. — 24, Sup. xxi, 9.

15.— Trenca els ossos. és, desarma 21-22. — Si, fet i fet, amb aquests

l'alrat, apaivagant-lo amb paraules dol- beneficis no s'esmorteeix l'odi del teu

ees. enemic, et guanyarás almenys el pre-

18.

—

Martell, o sigui el fals testimoni, mi diví. Sant Pau ais Romans cita tex-

que amb el glavi i la sageta de l'acusació tualment aquests versets en el cap. XII,

obre una ferida al eos del seu proi'sme. 20.
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que amb una dona barallosa i en una casa ampia.

25 Aigües fresques damunt persona assedegada,

és la noticia bona de térra llunyana.

26 Font enterbolida i deu corrompuda,

un just que es doblega a la fac d'un inic.

27 Menjar molta mel no és pas bo,

ni és cosa gloriosa d'escrutar la majestat.

28 Ciutat oberta i sense muralla,

l'home que no té domini del seu esperit.

(C. XXVI.) ^om la neu a l'estiu i com la pluja en la sega,

així no s'adiu a l'estult la gloria.

2 Com el pardal s'escapa, com l'oreneta se'n vola,

així maledicció immerescuda no té efecte.

3 Fuet per al cavall, cabestre per a l'ase,

i verga per a l'esquena deis estults.

4 No respondrás a l'estult segons la seva follia,

per tal que no t'igualis amb ell tu i tot.

5 Respon a l'estult segons la seva follia,

perqué no esdevingui savi ais seus ulls.

6 Com qui es talla els peus i es beu els ultratges,

és qui envia missatges per mitjá d'un estult.

7 Com són febles les carnes d'un coix,

així un proverbi en la boca deis necis.

8 Com qui Higa una pedra a la fona,

així qui ret a un estult honoranca.

9 Com branc d'espines en la má de Pembriac,

el proverbi en la boca del neci.

10 Com un arquer que fereix tothom,

27, Sir. 111, 22.

26. — Un just que es doblega. La fe- per al bé i per a l'honor del mateix in-

blesa de carácter, el respecte huma da- discret.

vant el deure, enterboleixen les bones 8. — Com qui Higa una pedra a la

qualitats d'un individu. fona Es una cosa que contradiría Pin-

tent del tirador : així mateix no s'ha de

27. — Escrutar Ja majestat divina amb cometre aquest contrasentit, co és,

curiositat indiscreta pot ésser un perill d'honorar l'estult.

I 3 - A.NTIC TESTAMENT VI
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és qui lloga l'estult o el primer passant.

11 Com un gos torna al seu vómit,

un neci repeteix la seva niciesa.

12 ¿Has vist un home que es creu savi?

esperanzarás d'un estult més que d'ell.

13 Diu un gandul: Hi ha un lleó en el camí,

un lleó va per les places.

14 La porta gira damunt de la seva polleguera,

i el gandul damunt del seu Hit.

15 Fica el peresós la seva má dins el plat,

i passa fatigues per a portar-la a la boca.

16 Es creu més savi un gandul

que no set que responen amb seny.

17 Agafa per les orelles un gos

el passant que es fica en una brega que no li atany.

18 Com un furiós que tira fkmarades

i dardells i la mort,

19
així l'home que enganya el seu amic

i després diu: Ho feia per riure.

20 En mancar llenya, s'apaga el foc,

i on no hi ha bescantador, s'apaivaga la disputa.

21 Carbó per a les brases i llenya per al foc,

i home busca-raons per a encendre renyina.

->2 Paraules d'un novatxer com ilaminadures,

davallen al molí de les entranyes.

23 Escories d'argent damunt un vas de terrissa,

així uns llavis afalagadors i un cor malvat.

24Amb els seus llavis dissimula el qui odia,

pero en el seu pit nia l'engany.

25 Quan ablaneixi la seva veu, no el creguis,

perqué set abominacions té dins el cor.

26 S'amaga l'odi sota la ficció,

pero la maldat es revela en l'assemblea.

11, II Ptr. 11, 22. — 15, Sup. xix, 24. — 21, Snp. xv, 18.



PROVERBIS-XXVI, 27-XXVII, 13 189

27 Qui cava una fossa, cau dintre,

i qui empeny amunt una roca, al damunt li rodóla.

28 Una llengua mentidera odia els qui esclafa,

i una boca falaguera és causa de caigudes.

(C. XXVII.) lNo t'ufanis del dia de demá,

car no saps el que un dia et portará.

2 Et lloí un estrany i no la teva boca,

un foraster i no els teus llavis.

3 Pesant és la pedra i feixuga la sorra,

pero més que ambdues coses pesa l'enuig del neci.

4 Cruel és la furor i la ira que esclata,

pero ¿qui resistirá davant la gelosia?

5 Millor una reprensió manifesta

que una amor oculta.

6 Fidels les ferides de qui estima,

enganyosos els besars de qui odia.

7 Anima saciada calciga la bresca,

pero a 1'ánima famolenca tota amargor dolceja.

8 Com ocell que se 'n vola del seu niu,

així rhome que emigra del seu lloc.

9 El perfum i l'encens alegren el cor,

i la dolcesa de l'amic ve del consell de la seva ánima.

10 Ton amic no abandonis, ni l'amic de ton pare,

i a casa de ton germá no entris al dia de la teva dissort;

millor un veí a la vora que un germá lluny.

11 Posa seny, fill meu, i alegra el meu cor,

perqué pugui respondre a qui em blasma.

12 El prudent veu el perill i s'amaga,

pero els incauts tiren avant i passen la pena.

13 Pren el seu vestit perqué ha fet flanea per un altre,

i a causa de l'estranya, fes-li pagar la penyora.

3, Sir. xxii, 18. — 7, Iob vi, 7. — 13, Sup. xx, 16.

que en el dia de la dissort et pot ésser

10. — L'amic de ton pare. El vell amic útil com un germá de prop.
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14 Qui beneeix el seu amic en veu alta de bon matí,

per maledicció li será comptat.

15 Gotera continua en dia de pluja

i dona barallosa es comparen.
16 Qui pretén retenir-la, com si retingués el vent,

i recollís oli amb la seva dreta.

17 Ferro amb ferro s'esmola,

i Thome esmola el rostre del seu amic.

18 Qui guarda la figuera, menjará el seu fruit,

qui guarda el seu senyor, será honorat.

19 Com el rostre respon al rostre,

aixi respon el cor al cor de l'home.

20 L'infern i la mort no se sadollen mai;

així els ulls de l'home són insaciables.

21 El gresol per a l'argent i el forn per a l'or,

i Thome per a la boca de qui el lloa.

22 Ni que molguis l'estult en el morter

picant-lo amb el piló junt amb l'ordi,

no se separará d'ell la seva estultesa.

23 Coneix ben bé la cara del teu bestiar,

posa esment en els ramats,

24 car no dura pas sempre la riquesa,

¿i tal volta ta corona de genera en genera?

25 Es treu el gram i apareix 1'herba,

és recollit el fenc de les muntanyes.

26 Els anyells et donen vestit,

i el preu d'un camp els cabrits.

27
1 prou llet les cabres per al teu nodriment,

i per al manteniment de casa teva,

i per a sustentació de les teves serventes.

15, Sup. xix, 13. —20, Sir. xiv, 9.— 21, Sup. xvii, 3.-26, I Tim. vi, 8.

20. — L'infern (el xeol) on reposen 23-27. — Recomana una soHícita cura

les ánimes deis difunts és insaciable deis animáis doméstics a fi de prevenir-

com un abisme immens, així mateix els se amb provisions segures per al temps
ulls cobejosos no són mai satisfets. de la carestia i de la necessitat.
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(C. XXVIII.) x Fuig l'inic sense que ningú l'encalci,

pero el just com un lleó está segur.

á Pels pecats d'un país són molts els seus tirans,

pero amb un home prudent i entes, durará molt.

3 Un home pobre i que oprimeix els débils

és pluja que xaragalla i no produeix pa.

4 Els qui abandonen la llei, lloaran l'inic,

pero els qui guarden la llei, lluitaran contra ell.

5 Els homes malvats no comprendran la justicia,

pero els qui cerquen Jahvé, ho comprendran tot.

6 Millor un pobre que camina en la seva integritat,

que el pervers de dos camins, per ric que sigui.

7 Qui guarda la llei, és un fill assenyat.

pero qui és company deis disbauxats, avergonyirá el seu pare.

8 Qui amuntega riqueses amb Pusura i Pinterés

per a un compassiu, envers els pobres les aplega.

9 Qui decanta la seva orella d'escoltar la llei,

també la seva pregária será abominable.

10 Qui extravia els rectes per camins de maldat,

dins la seva fossa caurá,

pero els integres heretaran el bé.

n Savi és ais seus ulls l'home ric,

pero un pobre assenyat l'escandallará.

12 En triomfar els justos, gran esplendor,

pero en sorgir els inics, tothom s'amaga.

13 Qui oculta els seus pecats, no prosperará,

pero qui confessa i els esmena, haurá misericordia.

14 Benaurat l'home que tem sempre,

pero qui endureix el seu cor, caurá en el mal.

15 Lleó bramulador i ós famolenc.

el príncep inic damunt del poblé pobre.

6, Sup. xix, 1

.

9. — Qui decanta Ja seva orella. Qo mal, no fa una pregária agradable a

és, qui és negligent en el compliment Déu, ans bé abominable,
de la llei, té el seu eos obstinat en el
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16 Un príncep mancat de seny comet grans violéncies,

pero qui odia l'avarícia, allargará els seus dies.

17 Home carregat amb la sangd'un altre

fíns a la fossa mgirá : que ningú no el deturi

!

18 Qui camina en integritat, será salvat,

pero el pervers de dos camins caurá en un d'ells.

19 Qui treballa la seva térra, se saciará de pa,

pero qui segueix les coses vanes, se saciará de pobresa.

20 L'home sempre fidel és curullat de benediccions,

pero qui frisa per enriquir-se, no restará innocent.

21 Teñir accepció de persones no está bé,

fins per un mos de pa un home peca.

22 Frisa per enriquir-se l'home cobdiciós,

i no sap que li vindrá a sobre la miseria.

23 Qui corregeix algú, després trobará grácia,

més que qui afalaga amb la llengua.

2i Qui roba el pare i la mare i diu : No és pecat,

s'aparella amb l'home malfactor.

25 L'home cobdiciós aixeca litigis,

pero qui confia en Jahvé, será enriquit.

26 Qui confia en el seu cor és un estult,

pero qui camina en saviesa será desliiurat.

27 Qui dona al pobre no passará fretura,

pero qui tanca els seus ulls tindrá moltes malediccions.

28En pujar els inics, tothom s'amaga,

pero, en ells deperir, es multiplicaran els justos.

(C. XXIX.) 1 Home reprensible que endureix el bescoll,

de sobte será capolat sense remei.

19, Sup; xii, 1 1 ; Sir. xx, 13.— 20, Sup. xm, 1 1
;
xx, 21

.

21. — Fins per un mos de pa. Vol dir Sant Agustí, a un gran estult es confia,

per quant poca cosa es pot pecar con- Aquell qui camina en saviesa és aquell

tra la justicia, esguardant en els judiéis qui es comporta bé moralment.
persones i dons, i no el dret que per- 27. — Qui tanca els seus ulls, davant
toca a cadascú segons el rigor de la el pobre i el desvalgut per manca de

llei objectiva. misericordia, s'atreu moltes maledic-

26. — Qui confia en si mateix, deia cions.
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2 En dominar els justos, s'alegrará el poblé,

pero en dominar el malvat, gemegará el poblé.

3 Home que estima la saviesa alegra el seu pare,

pero qui freqüenta meretrius malversa els béns.

4 Un rei amb justicia afermará la térra,

pero el qui accepta present, l'arrumará.

f) Home que llagoteja el seu próxim,

estén un filat davant les seves passes.

G En el pecat de 1'home dolent hi ha un parany,

pero el just exultará i es delectará.

7 Coneix el just la causa deis pobres,

Tinic no compren la ciencia.

8 Homes escarnidors atien la ciutat,

pero els savis calmaran la ira.

9 Si un savi discuteix amb un neci

tant que s'airi com que rigui, no tindrá repós.

10
Els homes sanguinaris odien l'íntegre,

pero els rectes vetllen per la seva vida.

11 Tota la seva cólera desfoga l'estult,

pero el savi a la fi l'assossega.

12 Senyor que dona escolta a les mentides,

tots els seus ministres té inics.

13 El pobre i el creditor es troben

qui iliumina els ulls d'ells dos, Jahvé.
14 Rei que jutja amb fidelitat els pobres,

el seu tron per a sempre s'afermará.

15 Verga i reprensió donaran saviesa,

pero el noi abandonat a si mateix avergonyeix la seva mare.

16 En créixer els malvats, creix la iniquitat,

pero els justos veuran llur caiguda.

17 Castiga el teu fill i et donará repós,

3, Le. xv, 13.

13. — Qui iliumina els ulls. Déu és del viure que brilla en els ulls d'amb-
qui dona la vida i aquella relativa joia dós.
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i donará delicies a la teva ánima.

18 Sense profecía, es desenfrenará el poblé,

pero qui guarda la llei, benaurat ell.

19 No és pas amb paraules com es corregeix un esclau,

car comprendrá, pero no obeirá.

20 ¿Has vist un home precipitat en les seves paraules?

Esperanzarás més d'un estult que d'ell.

21 Qui des de la infáncia avicia el seu esclau,

a la fi fará com si fos fill.

22 L'home iracund fa néixer renyines,

i el baró coléric caurá en molts pecats.

23 L'orgull humilia l'home;

pero l'humil d'esperit aconseguirá gloria.

24 Qui fa Higa amb el lladre s'odia ell mateix,

sentirá la conjura i no denunciará.

25 Teñir temor d'un home para un lia?,

pero qui confia en Jahvé és en segur.

26 Molts cerquen el favor del príncep,

pero la sentencia de cadascú ve de Jahvé.

27 Abominable és ais justos l'home pervers,

i qui camina dret és abominable ais inics.

23, lob xxii, 29.

exerceix per mitjá d'ells, la societat, el

poblé, es desfaria en la corrupció.

18.

—

Sense profecía, de la doctrina

divinal feta per homes enviats i inspi-

rats de Déu, i sense l'acció que Déu



(C. XXX.) 1 Paraules d'Agur, fill de Iake, de Massa.

L'home ha dit : M'he fatigat, oh Déu,

m'he fatigat, oh Déu, i he restat sense forces.

2 Verament sóc estúpid, i menys que home,

i no hi ha enteniment d'home en mi.

3 No he aprés saviesa,

ni tinc la coneixenca del Sant.

'^Qui muntá ais cels i en baixá?

¿Qui clogué el vent en els seus punys?

¿Qui recollí les aigües en un vestit?

¿Qui drecá totes les fites de la térra?

¿Quin el seu nom i quin el nom del seu fill, si el saps?

5 Tota paraula de Déu és refinada al foc,

Ell és escut per ais qui confien en Ell.

6 Res no afegeixis a les seves paraules

per tal que ell no et reprengui i siguis trobat en mentida.

7 Dues coses demano de tu,

no me les neguis abans que jo morí.

8 Falsía i paraula de mentida allunya de mi,

pobresa i riqueses no em donis,

mantén-me del pa que em pertoca,

9 per tal que, saciat, jo no et renegui,

i digui: ¿Qui és Jahvé?

5, Ps. xvn, 31. — 6, Dt. iv, 2; xii, 32.

1. — Agur, així com Lamuel, XXXI, tindrien un mateix origen étnic, <;o és,

1, són personatges desconeguts. Si serien d'una regió transjordánica, habi-

Massa indica aquí nom de lloc (si tada origináriament per Ismaelites. Cf.

nom comú= vaticini, oracle), tots dos Gn. XXV, 14.



196 PROVERBIS - XXX, 10-19

i per tal que, freturós, no furti,

i atempti contra el nom del meu Déu.

10 No fereixis amb la llengua l'esclau davant el seu senyor,

per tal que no et maleeixi i hagi de pagar-ne la pena.

11 Hi ha una nissaga que maleeix el seu pare,

i no beneeix la seva mare;
12 hi ha una nissaga pura ais propis ulls,

i que de les seves sutzures no s'ha rentat

;

13
i una nissaga, quins ulls més altívols

!

i quines parpelles més enlairades

!

14 Hi ha una nissaga que té glavis per dents,

i coltells per queixals,

per tal de devorar els pobres de la térra

i els freturosos d'entre els homes.

15 La sangonera té dues filies: Dóna'm, dóna'm.

Heus ací tres coses que no se sacien,

i una de quarta que no diu mai : Prou

:

16
el Llim pregón, la matriu eixorca,

la térra que no s'amara d'aigua,

i el foc que no diu: Prou.

17 L'ull de qui es mofa del pare

i desdenya l'obediéncia a la mare

será arrencat pels corbs del torrent i devorat deis aguilots.

18 Tres coses hi ha sobre el meu abast

i una de quarta que no comprenc

:

19
la petja de l'águila peí cel,

la petja d'una serp damunt la roca,

la petja d'una ñau enmig de la mar

17.

—

Será arrencat. Es una imatge
per dir que resti sense sepultura i que
esdevingui menjar de les aus carnívo-

res.

18-19. — Coses meravelloses : que
l'águila es mantingui en Taire a tanta

altura; que el serpent sense peus es tin-

gui damunt una pedra llisa
;
que una

gran ñau suri en la mar damunt les ai-

gües. L'últim membre no apareix ciar:

potser, que d'una donzella neixi un
home o que neixi en el cor del jove

aqueli afecte que el mena vers una don-
zella.
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i la petja d'un home per una donzella.

p°Talment la petja de la dona adúltera;

menja i torca la seva boca,

i diu: No he fet res de mal.

21 Per tres coses tremola la térra,

i per una de quarta que no pot suportar

:

22 per un esclau que arriba a regnar,

i per un estúpid quan té pa en abundor,

23 per una dona odiosa quan es marida,

i per una serventa que pren el lloc de la seva senyora.

24 Quatre coses son petites sobre la térra,

pero elles son d'alló més sávies

:

25
les formigues, poblé sense for^a,

pero que es prepara a Testiu el menjar,

26
els íraxs, poblé sense puixanca,

pero que es fan el cau a la roca,

27
les llagostes, que no teñen rei,

pero avancen afilerades totes elles,

28
el llangardaix que es pot agafar amb les mans,

pero penetra en els palaus del rei.

29 Tres coses que teñen el pas bell

i una de quarta de magnífics andamis

:

30
el lleó, el més fort entre els animáis,

i no recula davant de ningú,

31Tanimal fus de Uoms, el boc,

i un rei a qui ningú no resisteix.

32
Si has obrat follament en exalcar-te,

i si has tingut pensaments d'orgull

posa't la má a la boca;

33 car esprement la llet, n'ix la mantega,

i estrenyent el ñas, en surt sang,

comprimint la ira, n'ix la renyina.

26. — Els íraxs. (Hvrax S3TÍacus). grups a les immtanyes de Siria i Pa-
Es un petitruminant que viu aplegat en lestina.



(C. XXXI.) ^ARAULES DE LAMUEL, REI DE MASSA,

AMB QUÉ L'iNSTRUÍ LA SEVA MARE.

2 ¿Qué, fill meu, i qué, fill del meu ventre,

i qué, fill deis meus vots?

3 No donarás a les dones el teu vigor,

i els teus costums a les qui perden els reis.

4No s'adiu a reis, oh Lamuel, no s'adiu a reis de beure vi,

ni a princeps d'afectar-se ais licors.

5 No sigui que beguin i oblídin la llei

i capgirin la causa de tots els filis anigits.

tí Doneu beguda al colpit de mort,

i vi ais amargats d'ánima.

7 Beurá i oblidará la seva pobresa,

i del seu fatic no es recordará més.

8 Obre la teva boca a favor del mut,

en defensa deis acusats en fals, en perill de mort.

<J Obre la teva boca, jutja amb justicia,

i abona 1'afligit i el freturós.



DE LA DONA FORTA
(XXXI, 10-31)

10 La dona forta, ¿qui la trobará?

més alt que el de les gemmes el seu preu.

11 Descansa en ella el cor del seu marit,

guanys de tota mena no li mancaran.

12 Benananca li ret i no disgust

tots els dies de la seva vida.

13
Ella es procura llana i lli,

els treballa amb ses mans volenteroses.

14 Talment com navilis de mercader,

de lluny fa venir el seu recapte.

15 Nit fosca, ella ja s'alca

i aparella el menjar per a la casa,

i la tasca per a les seves donzelles.

16 Ulla un camp i ja el compra,

del fruit del seu treball planta una vinya.

17 Ella els seus lloms ceny amb fortalesa

i enrobusteix els seus bracos.

18 Percep amb gust com el seu guany és bo,

no s'apaga a la nit la seva Uántia.

19 Les seves mans allarga a la filosa,

i amb els seus dits mena el fus.

10-31. — Es un cántic anónim i alfa-

bétic. Fa el retrat de la perfecta mes-
tressa de casa, virtuosa, hábil, treballa-

dora.
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20 Obre el seu palmell al freturós

i estén la seva má al miserable.

21 Per a casa seva no tem pas la neu,

puix duen vestit doblat tots els de sa casa.

22 Abric es fa per a ella,

lli i porpra és el seu abillament.

23 Ben vist és ais portáis el seu marit

quan seu entre els ancians del poblé.

24 Fa túniques de lli i les ven

i dona la cintura al cananeu.

25 De vigor i d'honor és revestida

i esguarda somrient l'esdevenir.

26 Obre amb saviesa la seva boca,

i per a sa llengua suavitat és llei.

27 Vigila el comport deis de la casa,

i no menja el pa de la peresa.

28 S'aixequen els seus filis a dir-li benaurada,

i també el seu marit a encomiar-la

:

29 Moltes filies han acomplert grans gestes,

pero tu les has sobrepujades.

30 Es un engany la gracia, és un bufia bellesa,

la dona que tem Jahvé, aquesta és la lloada.

31 Deu-li llaor peí fruit de les seves mans,

i en els portáis la lloin per ses obres.

30-31. — Epifonema amb qué l'A. no valen en una dona les qualitats in-

sagrat conclou aquest bell cántic. Grá- ternes, fonamentades en el temor de

cia i bellesa són escadusseres; quant més Déu!



ECLESIASTA





NOTICIA PRELIMINAR

L'Eclesiasta (hebr. Cobelet), que en les Bíblíes gregues i llatines segueix

ais Proverbis, té una certa afinitat amb el llibre de Job per rao de l'argu-

ment que tracta : a saber, els mals de la vida humana, bé que consideráis

sota un altre aspecte. L'Eclesiasta no els considera tant en ordre al mérit

i demérit, com en ordre a la felicitat; i, mentre Job descriu el dolor en

un sol home, l'Eclesiasta s'eleva a considerar-lo més genéricament en tot

el llinatge i en tota la societat civil.

En la forma literária teñen també certa semblanca, perqué consten de

parts en prosa i de parts en vers encara que en proporció molt desigual.

Una diferéncia, pero, hi ha en la manera de proposar la veritat, que Job

discuteix i investiga en forma dialogada, mentre l'Eclesiasta la medita i la

profereix en forma de pensaments esparcos.

L'argument del Llibre estudia el tema de la felicitat i la infelicitat en

aquesta vida. Tota la seva doctrina es pot reduir a les següents conclu-

sions. La felicitat absoluta en aquesta vida no es pot assolir; els béns de

qué l'home pot fruir no són tan preciosos, que calgui desprendre tanta

sol-licitud i treball per adquirir-los. Mals inevitables, i sense saber el per-

qué, afligeixen els mortals. L'únic remei és una toleráncia magnánima.

Déu barreja les dolcors amb les amargors d'aquesta vida «per tal d'ésser

temut», aixó és, per tal que els homes siguin enduts al seu cuite i obe-

diéncia. D'aquí el Savi conclou : fruim deis béns que Déu ens dona, en

mitigació deis patiments d'aquesta vida, i servim-nos d'aquells béns amb

un esperit de gratitud envers el diví Donador.

Divisió

Prbleg : I 1-3. Tema: Tot és vanitat.

En el eos del Llibre, el Savi deplora quatre menes de vanitats, o de

mals, que afligeixen el mortal:

I 4 - ANTIC TESTAMENT VI
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1. Yanitat i caducitat en les activitats humanes: I, 4-II, 15.

2. Yanitat i iniquitat en el eos social: IIJ, 15-V, 19.

3. Vanitat i golafreria insaciables en els desigs : VI-VII.

4. Yanitat i incertitud en l'esdevenidor : VII1-XI, 6.

Cloenda : Fruim deis béns que Déu ens concedeix, tant com temps i edat

permeten : XI, 7-XII, 8.

Epileg : Persona de PEclesiasta i resum del seu ensenyament : XII,

9-13.

El filósof d'aquest llibre és agosarat en les seves reflexions sobre les

miséries del viure humá. Aixó no obstant, per la seva sincera compassió

que té pels patiments humans, l'Autor sap atreure's la simpatía del lector

ja des de primer antuvi.

Hom ha titllat la seva doctrina d'escéptica i epicúria. Cohelet no ésun

escéptic : malgrat que ell deplora la realitat de la ignorancia humana a

l'entorn de molts punts, i de la impotencia de la raó per a resoldre molts

problemes de la vida i donar la felicitat absoluta, no nega que hom pugui

arribar a la certesa de molts objectes, i per damunt de tot, al costat de la

seva desconfianza en les coses d'ací, professa una valenta fe en Déu provi-

dent damunt del món i de la societat humana.

Cohelet no és epicuri. Invita a fruir deis béns terrenals amb modera-

ció, amb honestedat, amb agraiment al Creador, i mai no posa el plaer

com a fi darrer de l'existéncia. La seva moral és imperfecta, certament,

com ho era l'antiga Llei, «pero és sana i proporcionada ais temps de

l'Autor i aquesta pot encara inspirar magnánims propósits a un cor cristiá»

(Vaccari).

¿ Qui fou l'Autor del Llibre? Cohelet fou el seu ñora no propi, sinó

académic. Molts exegetes afirmen que, «seguint un costum literari, del

qual es teñen d'altres exemples en la literatura judaica, especialruent en el

Llibre canónic de la Saviesa, ell s'hauria revestit de la persona de Salomó,

i en la seva boca hauria posat els seus pensaments». (Cf. Vaccari, / Libri

Poelici, della Bibbia, pág. 270).

Aquest mestre de saviesa popular hauria estat no altre que algún rabí

entre el segle 111 i 11 a. Cr., segons opinen molts. L'hebreu del Llibre és

d'una época decadent, una transició entre la llengua clássica i la del

Talmud.

A més, una producció literária, com aquesta, s'explica més fácilment

en una societat treballada i decebuda, que no pas en una época florent i

optimista, com era aquella deis segles nové i vuité en el poblé israelític.



ECLESIASTA

Próleg

(C. i.) farautes de l'Eciesiasta, fill de David, rei a Jerusalem.

2 Vanitat de vanitats, diu l'Eciesiasta, vanitat de vanitats! Tot és

vanitat.
3 ¿Qué n'acaba l'home de tot el seu treball en qué malda

sota el sol ?
4 Una generado se'n va, una generado ve, i la térra

perdura sempre. 5 El sol es lleva, el sol es pon, i després glateix

vers el seu lloc, i d'allí es lleva. 6 Anant a migjorn, després girant-

se cap al nord, voltant, voltant va el vent, i els seus giravolts reprén

el vent.

7 Tots els rius van a la mar

i la mar no sobreix

1 . — Hem adoptat la forma grega
Eclesiasta, de coneixement general per

haver passat a la Vg., en lloc de l'he-

breu Cohelet que deixen alguns.

A Jerusalem en lloc de de Jerusalem,

forma aquella estranya i insólita ; al-

guns crítics, fundant-se en Gr., traduei-

xen: «rei d'ísrael a Jerusalem.»
Hi ha una opinió molt generalitzada

que creu que aquest verset no és de

l'autor del Llibre, sino més tarda, afe-

git versemblantment per un editor que
de bona fe cregué que Salomó n'era

l'autor.

2. — Vanitat de vanitats. El mateix
que Cántic deis cántics, és una fórmula
superlativa de l'hebreu. Vol dir quel-

com que excelleix en el sentit que sigui.

4. — La térra perdura. Vg. «Terra
autem in aeternum stat. » Erradament
s'ha volgut treure d'aquestes paraules

un argument contra el moviment de

la térra. La simple lectura del text

hebraic i la nostra versió ben literal ja

ens palesen que l'autor vol donar una
impressió de continiiitat de la térra i

no d'immobilitat davant de la successió

de les generacions humanes.

5 . — El sol es lleva. La natura repe-

teix sempre el mateix, s'afanya sense

cap avantatge.

7.— Tots els rius van a la mar. Aquest
verset i el següent donen la sensació

que estem davant d'unes formes w'over-



206 ECLESIASTA -
1, 8-15

al lloc on van els rius

reprenen el seu curs.

8 Totes les coses són feixugues

més que l'home no pot dir.

L'ull no se sacia de veure

ni l'orella no s'omple d'escoltar.

9 Alió que ha estat, aixó será; i alió que s'ha fet, aixó es fará:

i no hi ha res de nou sota el sol.
10 Tal cosa de qué es diu: Vet

ací, aixó és nou, ja era en l'antigor que fou abans de nosaltres.

11 No hi ha memoria deis primers, ni deis qui vindran després, ni

tampoc no hi haurá record deis qui serán a la darreria.

Vanitat de la saviesa i dels plaers

12
Jo, l'Eclesiasta, he estat rei sobre Israel a Jerusalem, 13

i he apli-

cat el meu cor a esbrinar i observar amb saviesa tot el que es fa sota

els cels: és una tasca enutjosa que Déu ha assenyalat ais filis de

l'home perqué s'hi ocupin. 14He mirat totes les obres que es fan

sota el sol, i heus aquí : tot és vanitat i afany de vent.

15 La cosa torta no pot adrecar-se

i la cosa manca no pot completar-se.

bials o gnómiques metrificades, pero sen-

se la puntuació poética. Ja és més di-

fícil d'esbrinar si els altres versets po-

den entrar o no en la combinació he-

braica corrent. En el dubte ens abste-

nim. No volem deixar-nos portar massa
per Zapletal ni Haupt; en general estem
més conformes amb Podechard.

8-10. — Totes les coses. També en la

vida humana es repeteixen sempre les

mateixes accions.

Dir. Enumerar, explicar.

11. — No hi ha record. L'oblit uni-

versal dels homes. Alguns, per comp-
tes dels antics, tradueixen per a les (coses)

primeres... darreres en neutre, adduint la

rao que així el sentit Higa millor amb el

verset anterior. També ho fa així Sant

Jeroni, a qui segueixen alguns mo-
deras, entre altres, Kleinert, Grátz,

Gietmann.
12. — Alguns crítics (Bickell, Haupt,

etc.) consideren aquest verset com una
interpolació d'un editor que volgué fer

passar el Llibre com de Salomó.
14. — Tot és vanitat i afany de veni.

El sentit és que tot s'ho emporta el

vent. El text original és traduit diver-

sament. Alguns segueixen la inter-

pretado de Vg.: «uanitas et afflictio

spiritus». D'altres prefereixen la del

Gr. : npoaLpsaLq ttvsú^uxtoc;, propósit de

vent, propósit estéril.

15. — La cosa torta. Els desordres
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16
Jo vaig parlar dintre el meu cor, dient: Heus aquí que he

crescut i he acumulat més saviesa que tots els qui foren abans de mi

sobre Jerusalem. Perqué el meu cor ha copsat molta saviesa i

ciencia, 17
i vaig aplicar el meu cor a discernir la saviesa i la ciencia,

l'estultesa i la follia, i vaig reconéixer que també aixó era afany de

vent, 18 car en la molta saviesa hi ha molt de neguit, i qui amuntega

saber amuntega pena.

(C. II.)
1
Jo vaig dir en el meu cor: Vina, dones, que jo et

provaré amb Talegria i gusta el plaer . I vet ací : també aixó és va-

nitat.
2 Del riure vaig dir: Es un foll ; i de l'alegria : ¿Quése'n

treu? 3 Em vaig enginyar d'afalagar la nieva carn amb vi, mentre

adrecava el meu cor envers la saviesa, i a recercar la follia, fins a tant

que veiés el que és millor per ais filis de l'home de fer sota el ceí

durant el nombre deis dies de llur vida. 4 Vaig emprendre grans

obres, em vaig bastir palaus, em vaig plantar vinyes, 5 em vaig fer

horts i jardins i vaig plantar -hi arbres fruiters de tota mena; 6 em

vaig fer estanys d'aigua per regar la selva productora d'arbres; 7 vaig

comprar esclaus i esclaves i en vaig teñir de nats a casa; vaig teñir

també bestiar boví i ovellars en gran abundancia, més que tots els

qui foren abans de mi a Jerusalem. 8 Vaig apilar també argent i or,

tresors de reis i de províncies. Em vaig procurar cantors i canta-

trius, i les delicies deis filis de l'home: tot un poder de concubines.

4, I Rg. vii, 1-9 ;
ix, 15-19; II Par. vm, 4-6 ; Cant. vnr, 1 1 ; I Par. xxvn, 27.

moráis observáis per l'Eclesiasta cau- part no existeix en molts testimonis de
sen tristesa per la impotencia de corre- la versió deis LXX.
gir-los. La raó de la vanitat de les i.

—

Jo vaig dir en el meu cor. Vaig
criatures és llur imperfecció essencial. dir en mi mateix.

Podechard s'esforca a fer entrar en el 5. — Hem traduit Gannot per horts :

marc del text hebraic la versió de la també es pot per vergers. Es mot d'ori-

Vulgata : «Peruersi difficile corrigun- gen persa. En tota la Biblia, només
tur, et stultorum infinitus est nume- es troba en aquest verset i en Cant.

rus.» IV, 12 i Neh. II, 8.

16. — He crescut i he acumulat. Es- j.—Nats a casa. Els esclaus nats

tant en hífil, la versió fóra més literal en la casa del possessor deis pares,

traduint : «M'he fet gran i he fet ex- Bickell, Haupt, Sievers i Zapletal, ca-

cel-lir la saviesa...» dascunper raons diferents, suprimeixen

17. — Aquest verset ha estat molt mots d'aquest verset.

retocar, ja per qüestions métriques 8. — Els cantors i més les cantatrius,

(Haupt, Zapletal, Ginsburg), ja per teñen, en casos com el d'aquest verset,

raons textuals, per tal com la primera un sentit pejoratiu, qo és, de cortesanía.
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9
1 em vaig fer gran, i vaig sobrepassar tots els qui havien estat

abans de mi a Jerusalem, i encara conservant la meva saviesa, 10
i de

tot el que dalejaren els meus ulls, res no els vaig refusar. No vaig

privar el meu cor de cap joia, car el meu cor ha fruit de tot el meu
treball i de tot el meu treball aquesta fou la meva porció. 11

1 vaig

girar-me a totes les obres que havien acomplert les nieves mans, i a

la fatiga que havia passat per acomplir-les, i vet aquí : tot és vanitat

i afany de vent, i no hi ha cap profit sota el sol.

12
1 vaig girar-me a mirar la saviesa i la follia i Pestultesa. Car

¿qué fará l'home que vindrá després del reí, aquell mateix que ho

será? 13
1 vaig veure que hi ha un avantatge de la saviesa sobre l'es-

tultesa, tal com Pavantatge de la llum sobre les tenebres

:

14 Els ulls del savi són al cap

i Pinsensat camina a les fosques.

Pero vaig conéixer també que una mateixa sort tocará a tots dos,

15
i vaig dir en el meu cor: La mateixa sort de l'insensat em toca-

rá també a mi; ¿qué en trec, dones, de fer-me savi? I vaig dir en

14, Pr. xvii, 24; Inf. vin, i.

Els moís les delicies que qualifiquen

Sievers com una glossa, i Haupt i Za-

pletal com una addició posterior, han
estat objecte de tota mena de versions

i comentaos, sense que ningú es posi

d'acord. Tots convenen que es trae-

rá d'algun plaer notable; així parla Ge-
senius : «...aut exquisitissimum aliquod

deliciarum genus indicare uult aut in

uniuersum deliciarum abundantiam et

uarietatem.» Ens ha semblat millor d'a-

doptar, no el mor concret {concubina),

sinól'abstracte. Tota conjectura és difí-

cil, puix són mots que no es troben en

cap altre indret de la Sda. Escriptura.

10. — La idea d'aquest verset és que

l'éxit corona tots els seus desigs.

12. — Tot el verset s'escola bé fins

abans deis quatre darrers mots, que són

una crux interpretum de les més difícils.

innombrables són les versions, retocs

i comentaos que s'han fet entorn

d'aquests quatre mots. No hi ha dub-
te que el text está corromput, pero no
hi ha cap versió que pugui orientar de
debo. Hem fet esforcos per cenyir-nos
al text i donar-li un sentit; malgrat el

nostre treball, dubtem d'haver-ho acon-
seguit. Vegi's Gietmann i Podechard,
qui esgoten la materia.

14. — Hem dividit la primera part

d'aquest verset en dos hemistiquis, se-

guint un cert ritme métric. Sembla que
és una reproducció d'un proverbi (Pr.

XV, 24).

15. — La mateixa sort. No seguirem
els crítics en les hipótesis i retocs que
proposen. El text, cenyit al sentit lite-

ral, és prou ciar, i potser no cal sinó

estranyar-se el retret que sembla fer-se

l'autor d'haver-se dedicat tant a la sa-

viesa. Convé recordar els mots del

Kempis en els tres primers capítols del

llibre primer.
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el meu cor: també aixó és vanitat.
16 Perqué el record del savi,

mateix que el de l'estult, no és pas etern, car ais dies vinents ja són

ambdós oblidats, i ai! el savi mor igual com l'estult!
17

1 vaig odiar

la vida, perqué dolenta és per a mi l'obra que es fa sota el sol, car

tot és vanitat i afany de vent.

18
1 vaig odiar tot el treball que jo he fet sota el sol, perqué el

deixaré a l'home que vindrá després de mi. 19 ¿l qui sap si será savi

o insensat? I gaudirá de tot el meu treball en qué vaig escarras-

sar-me i en qué vaig aciencar-me sota el sol. També aixó és vanitat.

20
1 em vaig girar al meu cor, per fer-lo desesperar de tot el treball

que jo he fet sota el sol,
21 car ve que un home fa el seu treball amb

seny i amb destresa i amb exit, i amb tot, ha de deixar-lo en heren-

cia a un home que no hi ha treballat. Aixó també és vanitat i un

gran mal. 22 Car ¿qué resta a l'home de tot el seu treball i de l'a-

fany del seu cor, en el qual es desficia sota el sol? 23 Car totes les

seves jornades no són sinó dolors, i la seva ocupació, desplaenca i

durant la nit el seu cor no reposa. També aixó és vanitat.

24No es troba la felicitat de l'home a menjar i beure i fer fruir la

seva ánima de goig en el seu treball : ans m'he adonat que ella ve

de les mans de Déu. 25 Car ¿qui pot menjar i beure sinó mercés

a ell?
26 Car a qui és plaent a ell, dona saviesa i ciéncia i joia, i

16. — El savi mor igual. L'autor es

queixa que el savi no tingui, davant de

la continuitat de la vida, algún privilegi

d'allargar-la contra el neci

17. — Segueix la mateixa queixa deis

versets anteriors.

24. — Siegfried suposa aquest verset

una glossa, i Haupt el refusa comple-
tament Té moltes variants, pero nos-

altres hem seguit el text sense cap can-

vi. Vegi's Gietmann i Podechard.

25. — Vet ací un deis versets més
torturáis ja des de l'antiguitat. Innom-
brables són les interpretacions i retocs

que s'hi han fet. Nosaltres hem respec-

tat el text masorétic, encara que fona-

mentant en edicions no hebraiques, com
també en 11 oc de sinó jo hem traduít

mercés a ell, o grades a ell potser ja

més fonamentat en algunes edicions

(8 códexs hebraics en de Rossi). Per
nosaltres, la dificultat més seriosa es

troba en els dos darrers mots. És un
modisme únic en la Biblia, no així en
la Michna, Kilaim II, 5. Lasevaversió
és praeter, co és fora, exceptuat; per aixó

ens ha semblat no apartar-nos del text

traduint sinó mercés a ell. Tant si es pren

la primera persona com la tercera, el

text és confús, si hom no modifica la

seva redacció i l'interpreta extensiva-

ment.
26. — Qui és plaent a ell. Co és, a

Déu, com ho diu ciar el final del verset.

Alguns comentaristes (Siegfried, Me.
Neile, Haupt, Barton, Zapletal) opinen

que els mots També aixó és vanitat i

afany de vent són una glossa.
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al pecador dona la tasca de recollir i apilar, per després deixar-

ho a qui siguí del grat de Déu. També aixó és vanitat i afany

de vent.

Vanitat dels esfor^os de l'home

(C. III.)
x Per a tot hi ha el seu temps i per a cada cosa hi ha

avinentesa sota el cel: 2 temps per a néixer i temps per a morir,

temps per a plantar i temps per a arrencar el plantat, 3 temps per a

ferir i temps per a guarir, temps per a enrunar i temps per a bastir,

4 temps per a plorar i temps per a riure, temps per a lamentar-se i

temps per a dansar, 5 temps per a escampar pedrés i temps per a

apilar-Ies, temps per a abracar i temps per a allunyar-se de les abra-

cades, 6 temps per a recercar i temps per a perdre, temps per a guar-

dar i temps per a llancar,
7 temps per a esquincar i temps per a cosir,

temps per a callar i temps per a parlar, 8 temps per amar i temps

per a odiar, temps de guerra i temps de pau.

9
¿ Quin profit per a aquell qui treballa, en el fatic que es pren ?

10 He mirat la tasca imposada per Déu ais homes perqué s'hi esmer-

cin.
11 Tota cosa féu bona en el seu temps, i fins posa a llur albir

el món, sense que rhome pugui descobrir l'obra que fa Déu des del

1. — Hem tradui't lemán per el seu

temps, car vol dir un temps marcat
que una cosa ha de durar; és un mot
poc usat en hebreu bíblic, més en ara-

meu-bíblic, i encara potser més en ju-

d¿o-arameu, en neohebreu i en siríac,

i que també és corrent en les altres

llengües afins.

2. — Potser la versió s'ajustaria més
al mot hebreu dient parir en lloc

de néixer; aixó no obstant ja, entre

altres molts, Gesenius escriví : «tempus

pariendi (imo nascendi, ut recte Vg. in-

finitus enim passiue positus est cf. Pr.

XII, 7; XV, 22) et tempus moriendi.»

Hom no pot negar que el parallelisme

antitétic és més viu amb la versió

néixer que en la versió parir.

3. — Temps per a ferir. Hem tradui't

literalment temps per a ferir, com Aben
Ezra, Hitzig, Siegfried, etc.

7. — Temps per a esquifar. Es-

quincar el vestit era signe de pregón
dol. Hom cosia aquest estrip, acabat

el dol, almenys en la major part de

casos. Sembla que l'Eclesiasta fa aHu-

sió a aquest costum.

9. — Haupt creu que aquest verset

és una glossa. També el que segueix.

11. — A llur albir el món. La versió

del mot hahólam, que hem tradui't per

el món, ha donat lloc a un gran nom-
bre de comentaris. Amb pocs mati-

sos de diferencia, podem agrupar tots

els comentaristes en dues seccions :

uns tradueixen per eternitat, sense per

aixó involucrar-hi la idea d'immorta-

litat ; d'altres per món, el segle en el
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comencament fins a la fi.
12

1 he reconegut que no hi ha res de bo

per a l'home sinó alegrar-se i fer el be durant la seva vida, 13
i tambe

que tot home que menja i beu i frueix de benestar dins el seu tre-

ball, aixó és un do de Déu. 14
1 he reconegut que tot el que Déu

fa resta perpétuament, i és impossible d'afegir-hi ni de treure'n res,

i Déu obra de manera a ésser temut. 15 £0 que és ja fou, i co

que será ja ha estat, i Déu recerca alió que ja ha passat.

16
1 encara he notat sota el sol que al lloc del dret hi ha la iniqui-

tat, i al lloc de la justicia la maldat. 17 Per aixó he dit en el meu

cor: Déu judicará el just i l'inic, perqué hi ha un temps per a cada

cosa i per a cada obra un lloc.

18 Vaig dir en el meu cor, sobre els filis deis homes : Déu ho fa

per provar-los i per demostrar que, per ells mateixos, són com a

bésties, 19 per tal com la sort deis filis de l'home i la sort de les

bésties són una mateixa sort per a ells: tal la mort de l'un, tal la

mort de l'altre, i no hi ha sinó un alé de vida per a tots, i cap avan-

tatge no té l'home sobre la bestia, perqué tot és vanitat. 20 Tots van

en un mateix lloc, tots han eixit de la pols i tots tornen a la pols.

21
¿ Qui sap si l'alé de vida deis filis de l'home munta cap dalt i si

sentit llatí. El primer grup potser és

més nombrós. No citem noms per a

no fer massa llarga aquesta nota. Ve-
gi's Gietmann o Podechard que raonen
llargament cada versió.

J2.— I he reconegut. Potser per a

lligar millor el pronom de tercera per-

sona del plural en ells (bem) amb el de

tercera del singular de la fi durant la seva

vida fóra convenient d'adoptar per a l'ho-

me proposat per Podechard i fona-

mentat en la interpretació d'una abre-

viatura. Els can vis de nombre en la

persona són cosa no desacostumada
en certs liibres de la Sagrada Escrip-

tura.

r 5
.

—

Alió queja ha passat. Gietmann,
en referir-se al text grec comentat per

St. Jeroni, creu que aquest llegí tó Suo-

icófjisvov i no tóv, i explica : «i. e. quod
praeteriit, quod expulsum est, quod es-

se cessauit», que és la versió que hem
seguit.

1 7 .—El darrer mot d'aquest verset (un

lloc) ha donat peu a tota mena d'hipó-

tesis, des de suprimir-lo fins a canviar-

lo passantper una multitud d'addicions.

El millor és afirmar que és incompren-
sible.

18. — La idea és clara: tant l'home
com la bestia en la part animal teñen

la mateixa fi, la mort física, com acaba
d'explicar el verset que segueix. Vegi's

Podechard, que omple cinc planes i

mitja per a comentar aquest verset.

19. — Un alé de vida. Es tracta d'una

igual respiració, més ben dit expirado.

2r. — ¿ Qui sap si Vale. . . No podem
admetre la versió d'aquells qui rebut-

gen l'interrogatiu i tradueixen la prime-
ra part en sentit afirmatiu, pero la se-

gona en sentit dubitatiu : «qui sap si

l'esperit deis filis de l'home puja amunt
mentre que l'esperit de la bestia baixará

cap a la térra. » Aquesta versió és

inadmissible. Creiem que la interpreta-
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l'alé de la bestia baixa avall envers la térra? 22
1 vaig adonar-me que

no hi ha res de millor per a Trióme sino que frueixi en les seves

obres, car aquesta és la seva sort; perqué ¿qui li fará arribar a co-

néixer el que será després d'ell ?

Injüstícies en la societat humana

(C. IV.) 1
l em vaig girar a considerar totes les opressions que

es cometen sota el sol : i heus ací llágrimes d'oprimits, i no hi ha

consolador per a ells; i de la má de llurs opressors prové la violen-

cia, i no hi ha consolador per a ells.
2
I llavors vaig proclamar els

morts que ja són morts més felicos que els vius que encara són vius.

3
I més felic que els uns i els altres aquell qui encara no ha existit,

que no ha vist les malifetes que es fan sota el sol.

4
I he vist que tot l'afany i tota l'habilitat per una obra és gelosia

contra un home de part del seu semblant. També aixó és vanitat i

afany de vent.

5 L'insensat plega les mans

i es rosega la carn.

ció que hem donat al mot Ruach= alé,

resol la qüestió. Gietmann diu que
és una explicació « admodum facilis»,

i segueix : « quam non inueni apud
quemquam (mihi uidetur), posse deffen-

di optitne ac tuto teneri ». Avui aquesta

interpretació és forca seguida. Vegi's

Podechard.
22. — Vegi's II, 24; III, 12. Torna-

rá expressar aquesta idea en V, 17;
VIII, 15 ;

IX, 7-9; XI, 8-10.

1 .— 1 em vaig girar. . . Podechard diu

que el pensament d'aquest verset « és

d'un home que té el sentitde la justicia

i no está mancat de bondat. Coelet

(PEclesiasta) no és pas l'egoista que
hom podria creure.

»

4 . — Es gelosia ... La m ane ra com
es presenta el text, en la part que par-

la de l'enveja, es presta a tres inter-

pretacions : 1 .

a que l'enveja de l'un vol

ultrapassar Paltre ; 2.
a que l'enveja de

l'un és excitada per l'altre, i 3.
a
l'enveja

vers un home de part del seu proís-

me. La primera és potser la més se-

guida. La segona es deu a Siegfried,

i la tercera que també seguim nosaltres

és de Podechard.
5.

—

Uinsensat plega les mans... Bic-

kell, Haupt, Zapletal, etc., reconeixen

en aquest verset un cert ritme. Tot el

seu aire és el d'un proverbi sapiencial

inscrit en el text per atenuar una mica
les reflexions de PEclesiasta. Verament
el seu lloc entre els versets 4 i 6 sem-
bla forcat. Ja St. Jeroni introduí el mot
dicens a la Vulgata, perqué li semblá el

conjunt un xic estrany.
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6 Més val un pie de palmell amb repós que un pie d'embosta amb

treball i afany de vent.

7
I em vaig girar i vaig veure una vanitat sota el sol.

8 Un home

és sol i sense segon, no té ni fill ni germá i no posa fi al seu treball;

tanmateix els seus ulls no se sacien de riqueses. ¿Dones, per qué

m'afatigo i privo la nieva ánima de benestar? També aixó és vanitat

i ocupació dolenta. 9 Millor van dos que un de tot sol, perqué teñen

una bona recompensa de llur treball,
10 car si l'un cau, l'altre l'ai-

xeca. Pero ai del sol, que cau i no té un segon per a aixecar-lo.

u Igualment, si dos s'acotxen junts, s'escalfen, pero un sol, ¿com

s'escalfará? 12
í si un escomet, dos li fan front, i un fil de tres caps

no es trenca tan aviat.

13 Més val un minyó pobre i savi que un rei vell i neci que ja no

sap escoltar consells, 14 car ell sortirá, mal sia de la presó, per reg-

nar, per bé que en el seu reialme hagi nascut pobre. lñ He vist tots

els vivents que caminen sota el sol a la vora de l'altre jove que res-

tará en el seu lloc :

16 una munió sens fi, de tots aquells de qui era

el cap. Pero els qui vindran després no n'estaran gojosos. Per-

qué també aixó és vanitat i afany de vent.

17 Ten compte deis teus passos quan vas a la casa de Déu, i acos-

ta't per escoltar. El teu sacrifici valdrá més que l'ofrena deis insen-

sats, els quals no es captenen de si fan mal. (C. V.) 1 No et pre-

cipitis amb la teva boca, i el teu cor no s'acuiti a proferir una paraula

davant Déu, perqué Déu és al cel i tu damunt la térra
;
per aixó si-

guin escasses les teves paraules.

2 Car deis molts afanys vénen els somnis

i de les moltes paraules, les converses de neci.

3 Quan facis un vot a Déu, no triguis a complir-lo, car a Ell des-

17, I Sam. xv, 22; Os. vi, 6.

14.

—

Car ell sortirá mal sia de la presó.

En aquest verset alguns han volgut veu-

re una aHusió al jove Josep que, eixint

de la presó (lit.: la casa deis separáis),

puja al tron de l'Egipte, cf. Gn. 41.
15-16.

—

A la vora de Taltre iove.

Sembla que l'Autor sagrat vol signifi-

car com dura poc l'aura popular. La
nova generado ja no sent el mateix
entusiasme que sentí l'anterior per

aquell jove sobirá, que pels seus mérits

assolí el tron.
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plauen els insensats : el que has promés, atén-ho :

4 més et val de no

prometre, que prometre i no complir. 5 No prometis a la teva boca

de fer la teva carn culpable, i no diguis davant el sacerdot que fou

inadvertencia, car s'airaria Déu de les teves paraules i malmetria

l'obra de les teves mans. 6 Car vanitat hi ha en la multitud de som-

nis, com de paraules : pero tu tem Déu.
7 Si tu veus en una provincia l'opressió del pobre i la violació del

dret i de la justicia, no te'n meravellis pas, perqué damunt d'un alt

en vetlla un de més alt, i damunt d'ells, d'altres de més grans.

8 Pero avantatge és en tots sentits per a un país un rei que depén

del conreu deis camps.

Vanitat de les riqjjeses

9 El dalerós d'argent no és saciat d'argent i qui cobdicia Pabun-

dáncia no en treu profit. També aixó és vanitat. 10 A multitud

de béns, multitud deis qui en mengen ¿i quin profit en treu llur

possessor, sinó de veure'ls amb els seus ulls? 11 Dole és el son del

treballador, tant que hagi menjat poc com molt, pero la sacietat no

deixa dormir el ric.

12 Hi ha un mal dolorós que he vist sota el sol: riqueses reser-

vades peí seu amo per a malauranca seva; 13 co és, aquelles riqueses

es perden per un atzar malsortós, i ell ha engendrat un fill, i no té

12, Icb xx, 20.

5. — No diguis... quefou inadvertencia

el proferiment del teu vot, per poder
així alliberar-te de les despeses d'un sa-

crifici ; car Déu podría ofendre's i pu-

nir-te justament portant a mal borras

els teus afers.

6. — No por negar-se que literalment

és difícil de trobar un sentit directe que
sigui raonable

;
tanmateix, la idea és

prou clara : de la multitud de somnis
n'esdevenen vanitats, com també de la

multitud de paraules, co és, que molt
somniar i molt parlar és vanitat.

7. — El mot Guebohim, com a terme
d'una gradació ascendent, ésconsiderat

per alguns crítics moderns com un plu-

ral de majestat i aplicat a Déu. Aquí
no sembla ésser exacte, car PEclesiasta

parla d'una jerarquía de funcionaris de

provincia. De tota manera, així escriu

Sant Jeroni: «Si uideris calumniam
pauperis... et res uigeri, non iustitia,

nec mireris et tibi nouum aliquid ui-

deatur. Excelsus quippe super excel-

sos haec respicit Deus, qui angelos

suos super iudices et reges terrae prae-

posuit. »

12. — Un mal dolorós. Mostra (12-

16) la gran desgracia del ric que, per-

dent la seva fortuna en una empresa
malastruga, cau en la miseria i mor
pobre sense deixar res darrera seu.
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res a la seva má. 14 Tal com sortí del ventre de la seva mare, nu se

n'anirá, com ha vingut, i res no rebrá peí seu treball que pugui en-

dur-se'n amb la seva má. 15
1 també aixó és un mal dolorós : que

se n vagi igual com ha vingut, ¿i quin profít per a ell d'haver treba-

llat per al vent? 16 També, tots els seus dies mastega en l'obscuri-

tat, i en la gran agror, i en les sofrences, i en la ira.

17 Heus ací : el que jo he reconegut bo és que és bella cosa

de menjar i beure i fruir del benestar en tot el seu treball, en el qual

es fatiga sota el sol en el nombre deis dies de la seva vida que li

dona Déu, puix que aixó és la seva sort.
18

1 tot home a qui Déu

dona fortuna i riqueses i el faculta per a menjar-ne, prendre la seva

part i gojar-se en el seu treball, aixó és un do de Déu, 19 perqué ell

no pensará gaire en els dies de la seva vida, puix que Déu l'ocupa

amb la joia del seu cor.

(C. VI.) x Hi ha un mal que jo he vist sota el sol i pesa molt

sobre els homes :

2 un home a qui Déu ha donat fortuna i riqueses i

honors, i res no manca al seu cor de tot quant pot desitjar; i Déu

no li permet de menjar-ne, ans s'ho menja un estrany. Aixó és

una vanitat i un mal dolorós. 3 Ni que un home hagi engendrat cent

filis i viscut molts anys, i els jorns deis seus anys hagin estat molt

nombrosos, si el seu cor no ha estat saciat de benauranca, i, a més

d'aixó, no té sepultura, jo dic : Més felic que ell és l'avortó, 4 car ha

vingut endebades i se n'anirá a les tenebres i les tenebres cobreixen

el seu nom 5
i ni tan sois ha vist el sol, ni conegut res; ha tingut

més repós que aquell home. 6
I fins si visqués dues vegades mil anys,

si no ha gustat la benauranca, ¿no van tots, per cas, al mateix lloc?

14, lob r, 21 ; I Tim. vi, 7.

16. — També tots els seus dies mastega.

Descriu la tristesa amarga que segueix

l'infortuni.

18. — / el faculta per a menjar-ne.

Una idea análoga ha estat expressada
en II, 24-25 i en III, 13. Quelcom
d'aixó sembla recordar I Tim. VI, 8.

19. — Perqué ell no pensará gaire. La
vida de l'home és tan fugissera, que ell

gairebé no s'adona de com passa; ma-

jorment quan les ocupacions no li dei-

xen gaire temps per a reflexionar sobre

la miseria de la vida. I precisament aixó

és una incomparable felicitat que Déu
ens dona sota el sol.

2.

—

Fortuna, riqueses i honors són
els mateixos dons que es prometen a

Salomó (II Par. I, n-12).
6. — El lloc on tots van. Es el sepili-

ere, la térra, el xeol, on hom mena una
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7 Tot el treball de l'home és per a sa boca

i amb tot, la seva cobejanca no és satisfeta.

8 Perqué ¿quin avantatge té el savi damunt l'insensat, quin el

pobre que sap conduir-se davant els vivents ?
9 El que veuen els ulls

és preferible al migrament de l'ánima. També aixó és vanitat i afany

de vent. 10 De co que existeix ha estat pronunciat el nom, i se sap

que és un home, i no se les pot heure amb qui és més fort que ell.

11 Car hi ha moltes paraules que augmenten la vanitat: ¿quin profit

per a l'home? 12 Perqué ¿qui sap el que és bo per a l'home en la

vida, durant els jorns de la seva vida fugissera que ell traspassa com

una ombra? ¿Car qui innovará a l'home el que s'esdevindrá després

d'ell sota el sol ?

(C. VIL) 1 Un bon nom val més que que un bon ungüent

i el dia de la mort que el dia de la naixenca.

2 Més val anar a una casa de dol

que anar a una casa de festí,

perqué alió és la fi de tot home

i el vivent hi para l'esment.

3 Més val la tristesa que el riure

car la tristesa del rostre és bona per al cor.

4 El cor deis savis és a la casa del dol

i el cor deis insensats a la casa de la joia.

5 Més val escoltar el repte d'un savi

que escoltar el cant deis insensats

;

6 car com l'espeternec de les espines sota Tolla

tal és la rialla de l'insensat.

2, Pr. xxn, 1.

existencia trista, mísera. Fet i fet, l'a- és la voluntat de Déu, més poderosa
vortó és més benaurat que aquell infe- que la de l'home.
lie que visqué tant sense conéixer el

goig. Almenys, l'avortó frueix de la 1. — Aquest verset i molts deis que
pau de la sepultura, sense haver gustat segueixen fins al 12 es presenten amb
els neguits de la vida. una forma métrica forca acusada, re-

10. — Qui és més fort. Paraules i de- velant un sentit sapiencial o de pro-

sigs deis homes són vans
;
perqué no verbi, que hem curat de conservar en

son ells que regulen les coses, sinó que la versió.
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I també aixó és vanitat.

7 Car l'opressió pot forassenyar un savi

i un regal pot corrompre el cor.

8 Més val la fi d'una cosa que no el seu principi,

més val un esperit pacient que un esperit arrogant.

u Xo siguis prompte d'esperit a encolerir-te

perqué la cólera nia al si deis forassenyats.

10 No diguis pas: ¿Com és que els dies antics eren miilors que els

Car no és pas per saviesa que preguntes sobre aixó. [d'ara?

11 La saviesa és bona com un patrimoni

i profitosa ais qui veuen el sol,

12 perqué ombra de la saviesa és com ombra d'argent,

pero avantatge del saber: la saviesa fa viure qui la té.

SeXTIT PRACnC, DEU DE FELICITAT

13 Para esment en l'obra de Déu, perqué ¿qui podrá adrecar el que

ell ha corbat? 14 En el dia. venturos, estigues alegre, i en el dia mal-

sortós, reflexiona: Déu ha fet l'un mateix que l'altre, talment que

Thome no descobreixi res del seu esdevenidor. 15 Tot aixó he vist

en els dies de la meva vanitat : tal just que mor en la seva justicia i

tal malvat que dura en la seva maldat. 16 No siguis just en extrem,

ni et mostris savi en excés : ¿per qué et malmetries? 17No siguis

13-14. — El que ell ha corbat. Co és,

resignem-nos al voier de Déu; perqué
¿qui pot demanar-li per qué Ell ha
obrat així? El final del v. 14 ha estat

interpretat d'innombrables maneres. La
idea és ben clara, quan no es volen cer-

car solucions esotériques : quan se'ns

concedeix el bé, aprofitar-se'n
;
quan

ens arriba el mal, prendre paciéncia,

reflexionar i pensar que l'obra de la

divina Providencia ens és desconeguda.
Idea que restará encara més palesa en
els versets que segueixen, car no s'ha

de pensar en una moral utilitaria i terre-

nal, que identifiques la bondat amb la

felicitat, i la maldat amb la desgrácia.

Hi ha un més enllá i una justicia més
permanent i enlairada. Vegi's Job I, 9.

16. — L'Eclesiasta, com a home d'ex-

periéncia, tem les imprudéncies d'un

excés de zel i predica moderado.
17. — Aquest verset, que ha amoinat

forca els crítics, pot teñir una interpre-

tació prou clara i adient a l'autor : es

tracta (així com en St. Jaume I, 21, i

aquest Apóstol de cap manera no voi

aconsellar la impietat o la malicia) que

el malvat o impiadós, al qual hi ha una
sanció superior, no es lliuri a la seva

impietat sense cap por de cástig, o si-
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dolent en extrem, i no siguis insensat : ¿ per qué moriries abans del

teu temps ?

18 Está bé que t'apliquis a aixó, i també que no afluixis la teva má
d'alló, perqué qui tem Déu reix a fer Tuna cosa i l'altra.

19 La saviesa és per al savi més forta que deu potentats que gover-

nen la ciutat. 20 Car no hi ha home just a la térra que fací el bé i

no pequi. 21
1 tampoc no paris esment a totes les paraules que es

diuen, no siguí que sentís a dir que el teu servent et bescanta, 22 car

bé sap el teu cor que forca vegades tu també has malparlat deis altres.

23
Jo he provat tot aixó per la saviesa; jo he dit: — Vull ésser

savi — ,
pero aixó és lluny del meu abast. 24 El que existeix és

llunyá, i el pregón, pregón, ¿qui ho descobrirá? 25 M'he girat, i la

meva pensa ha cercat i encalcat la saviesa i la ciencia, i ha reconegut

la maldat com estultesa i la follia com demencia. 26
1 he trobat la

dona més amargant que la mort, perqué ella és un parany i el seu

cor una xarxa i les seves mans llacos. Qui és agradable a Déu se li

escapolirá, pero un pecador hi será collit.
27 Veges, he trobat aixó,

deia l'Eclesiasta, esbrinant les coses d'una en una per trobar-ne la

raó, 28 que la meva ánima ha cercat constantment, i no l'ha troba-

da: he trobat un home entre mil, pero una dona entre tantes, no The

trobada. 29 Veges, sois he trobat aixó : que Déu ha fet l'home recte,

pero ells han cercat moltes cavillacions.

(C. VIII.) 1 ¿Qui és com el savi i qui coneix el sentit de les

coses ? La saviesa d'un home illumina el seu rostre i la duresa de la

seva fac n'és canviada.

2 Observa el manament del rei, per mor del jurament fet a Déu. 3 No

perqué cuitis a fugir del seu davant. No persisteixis en cosa dolenta,

fará tot el que voldrá. 4 Car la paraula del rei és dominadora, i qui

li dirá: — Qué fas?— 5 Aquell qui guarda els preceptes, no passará

cap mal ; el cor del savi coneix el temps i el judici,
6 car per a tota

cosa hi ha un temps i un judici, puix que el mal de l'home és gran

21, I Rg. viii, 46 ; II Par. vi, 36 ; Pr. xx, 9 ; I lo. r, 8. — 1, Sup. ir, 14.

gui sense mesura. Idea que resta con- riquesa, l'honest benestar; el temor de

firmada amb el verset següent. Déu fará que tot siguí pres en la mesura
18. — A aixó, la saviesa, d'alló, la que cal.
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damunt d'ell ;
7 car ell no sap pas qué s'esdevindrá, ¿ qui li ho indi-

caria? 8 No hi ha cap home que sigui senyor del seu alé de vida,

per a reteñir el buf de vida, ni n'hi ha cap que senyoregi el dia de

la mort, ni hi ha llicéncia en el combat, i la maldat no deixará escá-

pols els seus.

9 Tot aixó he observat parant esment a tota obra que es fa sota el

sol en un temps en qué 1'home comanda un altre home per a dissort

d'aquest; 10
i llavors he vist els inics acompanyats a la sepultura des

del lloc sant, i celebrats en la ciutat perqué així havien viscut. Tam-

bé aixó és vanitat.

11 Per tal com la sentencia contra l'obra del mal no s'executa

prompte, el cor deis filis deis homes s'infla de fer mal, 12 per-

qué el pecador fa el mal cent vegades i allarga els seus dies, bé que

jo sápiga que la benauranca será per ais qui temen Déu, justament

perqué el temen, 13
i que la benauranca no será pas per al malvat, i,

semblant a l'ombra, no allargará els seus dies, perqué no tem Déu.
14 Hi ha una vanitat que s'esdevé damunt la térra; que hi ha jus-

tos a qui les coses van com escauria al comport deis malvats, i hi ha

malvats a qui les coses van com escauria al comport deis justos.

Jo dic que aixó també és vanitat.
15

1 jo he lloat ralegría, perqué

no hi ha altre benestar per a l'home sota el sol que menjar i beure i

alegrar-se, i tant de bo que aixó acompanyi el seu treball durant els

dies de vida que Déu li dona sota el sol.

16 Quan jo vaig posar l'esment a conéixer la saviesa, i a observar

l'aqueferament de sobre la térra, perqué ni de dia ni de nit els ulls

no s'acluquen al son, 17 vaig reconéixer en tota obra de Déu que

rhome no pot descobrir l'obra que es fa sota el sol, perqué l'home

es fatiga a cercar i no troba, i fins si el savi pensa saber, no pot pas

trobar-ho.

8. — No hi ha ¡licencia en el combat.

De la lluita amb la mort ningú no será

dispensat.

13. — Semblant a Vomita, que s'allar-

ga estenent-se més i més a mesura que
la llum del dia tramunta.

17. — La idea d'aquest verset és cla-

ra : l'home és impotent, sense una re-

velado divina, per a conéixer els plans

i principis pels quals la Providencia

governa els homes i les coses d'aquest

món.

I
J

- ANTIC TESTAMENT VI
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(C. IX.) *Car jo he posat esment en tot aixó, per observar-ho

tot: que els justos i els savis i llurs obres són a les mans de Déu, i

i si aixó és amor, o si aixó és odi, no ho sap Phome : tot és davant

d'Ell.
2 Tot succeeix a tots : una mateixa sort troben el just i l'inic,

el pur i l'impur, qui sacrifica i qui no sacrifica, Phome bo i el mal-

factor, de qui fa jures com de qui té respecte al jurament.

3 Es un mal que hi ha en tota cosa que es fa sota el sol; que hi

hagi una mateixa sort per a tots : i així el cor deis filis deis homes

s'omple de dolenteria i la follia és en llur cor durant llur vida, i des-

prés són emmenats entre els morts. 4 ¿Perqué qui será preferit? Per

a tots els vivents hi ha esperanca, perqué un gos viu val més que un

lleó mort, 5 perqué els vivents saben que morirán, pero els morts no

saben res, i per a ells ja no hi ha recompensa, essent oblidada llur

memoria. 6 Mateix llur amor que llur odi i llur gelosia han ja finit,

i mai més no tindran part en res del que es fa sota el sol.

7 Vés, menja amb joia el teu pa i beu el teu vi amb cor contení,

perqué ja Déu s'ha agradat de les teves obres. 8 Que en tot temps

els teus vestits siguin blancs, ni manqui el perfum sobre la teva

testa.
9 Frueix de la vida amb la dona que estimes tots els dies de la

teva vida esvanívola que ell et dona sota el sol durant el temps de

la teva vanitat, car aquesta és la teva part en la vida i en aqueix tre-

ball en el qual et fatigues sota el sol.
10 Tot alió que la teva má trobi

a fer, fes-ho amb la teva forca, perqué no hi ha ni obra, ni ciéncia,

ni intelligéncia, ni saviesa al llim on tu vas.

1. — Així declara Podechard aquest

verset : « L'éxit de les obres de Trióme
depén de Déu : será aixó l'amor, será

aixó l'odi ; el favor o el desfavor, l'ho-

me ho ignora. »

2. — Tot succeeix a tots. Els béns i

els mals, les sorts i les dissorts d'a-

questa vida toquen a tots indistinta-

ment, a justos i a pecadors.

5.

—

No hi ha recompensa, com siguí

que llur sort és immutable, una volta

que han passat el llindar de l'eternitat.

10. — El ¡Jim. Ací, com en al tres in-

drets (Job VII, 9), no trobem un altre

mot més apropiat a l'hebreu xeol ; lloc

situat sota térra, segons l'escatologia

hebraica i babilónica, on els morts res-

ten en la foscor i en la inercia.
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Impotencia de l'esforc i del talent

11Em vaig girar i vaig veure sota el sol que no és per ais ágils la

carrera, ni per ais valents el combat, i que tampoc no és per ais savis

el pa, ni per ais inteliigents la riquesa, ni per ais sabents la gracia,

car el temps i l'atzar els aconsegueixen tots.
12 Perqué 1'home no

coneix ni la seva hora; com els peixos que son agafats dins la xarxa

malastruga i com els ocells presos en el parany, talment així els filis

de 1'home són collits al temps de la dissort, quan cau sobre ells tot

de sobte.

13 També en aixó he vist saviesa sota el sol, i gran saviesa m'ha

semblat : era una ciutat petita i dins ella un petit nombre d'homes, i

vingué contra ella un gran rei i l'assetjá i bastí contra ella grans tor-

res.
15

1 s ni trobá un pobre home savi, i aquest salva la ciutat amb

la seva saviesa. I ningú no es recordá d'aquell pobre home. 16
1 jo

vaig dir : La saviesa val més que la forca, pero la saviesa del pobre

és viltinguda i les seves paraules no són escoltades.

17 Les paraules deis savis dites amb calma són escoltades

més que no els crits d'un cabdill enmig deis estults.

18 La saviesa val més que els enginys de guerra,

pero un sol mancament destruirá molt de bé.

(C. X.) *Les mosques mortes malmeten l'oli de Tespecier

un xic de follia pot fer més pes que saviesa, que honor.

2 El cor del savi és a la seva má dreta,

11.—La menció de la carrera suscita gué : «De primo uersu c. X summa
la pregunta de si es tracta senzillament opinionum uarietas est. » La simple

del corredor sense apostes, o si era un lectura de la nostra versió, absoluta-

joc ja reglat. Així acaba el seu comen- ment literal segons el text masorétic, ja

tari Gietmann : « tempus et casus (c. 3), ens diu clarament que el segon hemis-
pro Dei dispositione omnia regunt. » tiqui no Higa amb el primer. Innom-M„ . , .. _ brables són els retocs i canvis propo-

uest verset 1 els seguents , ^ „ t , .
Y Y

u ,. •
5 sats en el text, tots ben engmvosos,

demostren un cert paraHehsme 1 un sen- , r '
. ^ . _

&
#

'

. . K , , pero poc fonamentats : tot amb tot,
tit sentencios, 1 aixo ens ha fet acceptar f

r
. . , ' „

'

1 • j t>' 1 11 ^ la idea es que així com una cosa tan
el cnten deBickell, que es tracta d uns M

,
' 1 petita com una mosca malmet un per-

fum, així també una mica de follia fa
versets nmats.

1. — Ja Gietmann d'aquest verset di- malbé la saviesa i la gloria.
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i el cor del neci a la seva má esquerra.

3 Per qualsevol camí que vagi el neci, és orb de seny

i diu ell de tots :
— Es un neci

!

4
Si la ira del príncep munta contra tu,

no deixis pas el teu lloc,

car la mansuetud evita greus fallides.

r, Hi ha un mal que he vist sota el sol, com un descuit provinent

de part del príncep: 6
el neci és posat en altes dignitats i resten en

lloc humil eis dignes; 7 he vist esclaus a cavall, i princeps, com es-

claus, anar a peu.

8 Qui cava una fossa, pot caure-hi, i qui enderroca un mur, pot

mossegar-lo una serp. 9 Qui arrenca pedrés, s'hi pot fer mal
;
qui

ásela trones, es posa en perill.

10 Si el ferro és esmussat i no se n'ha esmolat el tall, s'ha de do-

blar Tesforg, pero l'avantatge de tornar-lo útil és de la saviesa.

(

11 Si el serpent fibla per manca d'encanteri,

cap avantatge no obté Pencisador.

12 Mots de boca de savi porten gracia,

eis llavis del fat l'engolirien.

13 El comenc de les paraules de sa boca és niciesa,

i la fi de les seves raons, malvada follia.

14
í el neci multiplica les paraules.

No sap pas Thome el que succeirá, car, el que succeirá després

15 El treball de l'estult Tafeixuga, [d'ell, ¿qui li ho indicará?

puix que no sap ni anar a la ciutat.

16 Pobre de tu, país, que tens per rei un infant

i eis teus princeps mengen des de bon matí.

17 Felic de tu, país, que tens per rei un fill de nobles

i eis teus princeps mengen a temps

per a enfortiment i no pas per a disbauxa.

8, Pr. xxvi, 27; Sir. xxvii, 29.

11. —L¿ncisador . — Literalment : El senyor de la llengua.
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18 Per la peresa s'ensorra el trespol,

i per falla de les mans degotará la casa.

19 Per platxeri fan el menjar,

i el vi alegra la vida,

i el diner respon a tot.

20 No malparlis del rei ni de pensament,

i ni en la teva cambra no diguis mal del poderos,

perqué els ocells del cel poden dur la paraula

i un alat pot innovar la conversa.

(C. XI.) 1 Tira el teu pa damunt la sobrefac de les aigües

car després de molts dies el retrobarás.

2 Fes-ne set partions, i fins vuit,

perqué no saps quin malastre hi haurá damunt la térra.

3 Quan els núvols són plens, vessen la pluja sobre la térra,

i si un arbre cau al nord o a migdia, allí on cau, allí resta.

4 Qai guaita el vent, no sembrará

i qui es fixa en els núvols, no collirá.

5 Així com no saps quin és el camí de l'esperit envers els ossos

dins el si de la prenyada, així no coneixes l'obra de Déu, que fa totes

les coses.

19. — Fan el menjar. Literalmentfan
el pa, que vol dir preparen el menjar.

I el diner respon a tot. « Pecunia fa-

cit omnia obedire. »

20. — No diguis mal del poderos. En
aquest verset, l'Eclesiasta recomana
gran circumspecció en parlar deis pode-
rosos ; és alió que diu el nostre poblé :

les parets teñen orelles.

1. — El primer hemistiqui té princi-

palment dues interpretacions, no abso-

lutament satisfactóries. La primera,

menys seguida, pero patrocinada per

Podechard, l'interpreta en el sentit

que Hangar el pa a Vaigua es un bon

mitjá de perdre'l. De l'altra, la més se-

guida abans i modernament, diu Giet-

raann : «Melior multo est igitur (quae
est eadem communior) interpretado de

beneficentia.»

2. — Seguim el criteri de Gietmann:
«V. 2. proprie interpretamur : da ali-

quam portionem septem uel etiam octo

(egenis)», en sentit indeterminat. Pode-
chard li dona un sentit de risc comer-
cial, seguint, diu, el procediment de

Jacob, que dividí la seva riquesa en
moltes parís per tal que, si en perdia

una, se salvessin les restants. Ens
sembla un xic rebuscat.

3 .
— El sentit del verset 3 i 4 és ciar :

l'home poca cosa, o potser res, pot

fer davant deis fenómens de la natura.

Pero, tot i que l'home no pugui fer

obeir tota la natura al seu voler, cal

treballar i bellugar-se i no esperar pas

que la natura ens ho doni tot fet.

5 . — Uesperit. S'entén, el que ani-

ma el fetus. Es un deis grans i admi-

rables secrets del regne animal.
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6 Des de bon matí sembra la teva llavor

i fins al vespre no deixis reposar la teva má,

perqué tu no saps qué reeixirá, aixó o alió, o si un i altre

[són igualment profitosos.

CONCLUSIÓ

7
I la 11um és suau, i agradable ais ulls de veure el sol.

8 Adhuc

si rhome viu nombrosos anys, que frueixi durant tots ells, i que

pensi que els jorns tenebrosos serán molts. Tot el que s'esdevé és

vanitat.

9 Alegra't, jove, en la teva minyonia, i que el teu cor et doni goig

en els dies de la teva joventut, i camina per les vies del teu cor i

segons les mirades deis teus ulls : pero sápigues que per tot aixó

Déu et cridará a judici.
10

1 aparta la malenconia del teu cor i allu-

nya el mal del teu eos, car la minyonia i la joventut són vanitat.

(C. XII.) 1 Ans recorda't del teu Creador en els dies de la teva

joventut, abans no vinguin els dies de tristor i s'atansin els anys

deis quals dirás :
— No m'abelleixen.

2 Abans no s'enfosqueixi el sol,

i la ilum, i la lluna, i els estéis,

i tornin els núvols, passada la pluja;

3
el dia en qué tremolin els guardes de la casa

i els homes de braó s'aclofin, j

i pleguin les molineres, de tan minvades

i s'enfosqueixin les que guaiten per les finestres

8. — La idea de sempre : la decepció 2. — Imatge de la decrepitud fisioló-

i un cert pessimisme davant la impo- gica, i de la mort, expressada en forma
téncia de Phome d'elaborar-se, pels métrica i estil fortament figurat, a la

seus mitjans naturals, la felicitat, que manera deis orientáis. Vegi's 1'aHego-

només pot donar Déu. risme del Talmud, entre altres, en Po-

9. — Aquest verset ja dona una nota dechard i Gietmann.
de cert optimismo, car és evident que 3.

— Creiem l'al-legoria tan fácil, que

parla de goigs normáis i en consonan- no ens entretindrem a explicar que tot

cia amb la llei divina. No en va els alió significa les mans, els ronyons, les

darrers mots són una crida al jutjament dents, els ulls, etc. Vegi's Gietmann,
de Déu. p. 515.
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4
i es tanqui al carrer la porta de doble batent,

i minvi el soroll de la mola,

i es llevi al cant de l'ocell,

i s'abaixin totes les veus del cant;

5
i hom s'esporugueixi de les altures,

i es tingui basarda deis camins,

i floreixi l'ametller,

i la llagosta torni feixuga,

i la tápara perdi la virtut,

car l'home va al seu estatge etern

i els ploraners dardin peí carrer;

r>

abans no es trenqui la corda d'argent,

i no es rompi el gresolet d'or,

i a la font no s'esberli la gerra,

i arrossegui la curriola avall,

7
i torni la pols a la térra, tal com ja era,

i l'esperit torni a Déu que l'havia donat.

8 Vanitat de vanitats, digué l'Eclesiasta, tot és vanitat.

4. — Malgrat la multitud d'interpre-

tacions que hom ha donat a 1'aHegoria

d'aquest verset, creiem que es pot en
general acceptar la següent : les dues
portes són els llavis ; el soroll de la

mola, la paraula afeblida ; la veu de

l'ocell, la veu humana que sembla un
refilet; les veus que s'abaixen l'afebli-

ment de Toida del vell, a causa de la

sordesa.

5. — Ja Gietmann deia que la inte r-

pretació d'aquest verset és de major
dificultat que la deis precedents, i afe-

gia : «Principio statuendum puto, senis

deambulationem quamdam describí» :

horror ais llocs enlairats, temor peí

camí, el menjar delicat (l'ametlla) no
és sol-licitat a causa de la desgana,

mateix la llagosta com menjar desit-

jat pels orientáis, igual que la tápara

sense necessitat d'acceptar un sentit

afrodisíac.

6. — Des d'aquest verset, l'Eclesiasta

descriu la mort. Vertaderament, la cor-

da d'argent és la de la Uuerna que, en

allunyar-se, s'apaga perqué el vas es

romp
;
igualment l'ámfora que es tren-

ca, com també la politja.

7. — Kónig, Luzzato, Nóldeke ne-

guen l'autenticitat d'aquest verset ; Bic-

kell, Cheyne i Haupt el qualifiquen de

glossa, pero sense adduir cap raó ob-

jectiva degudament fonamentada en la

crítica textual. No negarem que a pri-

mera vista sembla aquest verset desen-

tonar un xic del to general de l'Ecle-

siasta. Tingui's presentque, finsliterá-

riament, cap autor no está obligat a

revelar la seva finalitat des de les pri-

meres paraules de la seva obra. Que
l'Eclesiasta tenia una finalitat, és evi-

dent, i la revela del tot en aquest capí-

tol després de fer-nos passar per les

angúnies d'un aparent pessimisme.
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Epíleg

9
1 l'Eclesiasta, a més d'ésser savi, ensenyá encara la ciencia al po-

blé; sospesa i esbriná i compongué moltes sentencies. 10 L'Ecle-

siasta mira de trobar dites plaents i d'escriure exactament paraules

de veritat.

11 Les paraules deis savis són agullons

i com claus clavats els reculls,

i són donats per un sol autor.

12 Quant a les altres dites, fill meu, tingues present que fer molts

de llibres no té fi, i l'estudi excessiu és fatiga de la carn.

13 Cloenda de tot discurs, escolta : tem Déu i guarda els seus

manaments, perqué aixó és tot l'home, 14 car Déu portará tota obra

a judici, sobre tota cosa oculta, bona o dolenta.

11. — Diversament han estat inter-

pretáis els mots un sol autor. Diu
Gietmann, en un bon resum : « pastor

ita dicitur ut Pr. XIX, 21 pascere =
erudire (Vg.), docere... Intelligunt

longe plurimi Deum, summum omnium
doctorem ; Chald. autem Moysen qui le-

gem dederit... Zoeckler mire censet, hu-

ius Ub i prouerbia unius dici scriptoris s.

inuentoris, qui fuerit archisynagogus...»

14. — Els masoretes tenien el costum
de fer acabar la lectura d'aquest llibre

en el verset 13 i no el 14, que el

feien precedir, per tal que el text no
acabés massa severament. La sinagoga

ha conservat aquest costum.
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