
L'EDICIÓ CATALANA OEL _NOU TESTAMENT, 
PEI. DR. PERE GINEBRA, PREV., DE FOMENT DE PIETAT CATALANA 

Publicada la segoné!. edició catalana del Sant Evangeli, i en premsa ja ~ 
traducció del :Nou Testament, creiem avinent el donar, en aquesta Revista, 
una breu ressenya del caracter d 'aquestes versions i deis principis crítics que 
les han informades. 

Una versió catalana deis Sants Evangelis que, sens ostentar J"'apara.tós 
bagatge" d'una edició crítica, estés al corrent deis postulats de la ciencia, 
era de molt temps esperada; i un cop satisfeta en lo possible aquesta legí
tima necessitat, se'ns ha demanat la publicació de tot el Nou Testament. Ate
sa la importancia de l'Obra que havem empresa, i la seva extré!.ordinaria 
acceptació, exposarem quin és el criteri que ha inspirat la revisió i anotació 
del llibre El Sant Evangeli i Fets dels Apostols ja publicat i quines són les 
regles de crítica, generals o particulars, que majorment han informat la ver
sió de tot el Kou Testament que esta imprimint-se. 

En principi, nosaltres hem cregut sempre que una traducció perfecta 
deis Llibres Sants és cosa quelcom difícil i delicada. Aquests Llibres, essent 
paraula de Déu, "escrits per inspiració de l'Esperit Sant", haurien de lle
gir-se, en lo possible, en la mateixa llengua en que foren escrits i d 'ésser en
tesos amb clara percepció del seu sentit. Si per posar-los en mans del poble 
és indispensable una traducció, creiem c¡ue aquesta ha de saber interpretar 
fidelment el sentit de l'original, i reproduir íntegrament tots els seus mati
sos. Ha d'ésser una traducció aciem;;ada i ungida d'una sentida pietat. No 
poden comparar-se, de cap manera, els Llibres Sams amb els classics i pro· 
fans. 

:Mes, perque la versió reuneixi tan belles ~ondicions, el traductor ha de 
coneixer el sentit del te:>..-t no sois el gramatical, sinó el real, especialment psico · 
log·i'.c; i a més a més, ha d'atenir-se estrictament a les normes prefixades per 
l'Església. Altrament, com sigui que les nostres versions del Sant Evan
geli i del Nou Testament són fetes directament de la Vulgata llat·ina, dire111 
també els motius pels quals havem preferit el text llatí al text grec; és a dir, 
parlarem del seu valor jit:rídic en quant és el Codex oficial de l'Església i 
de! seu valor crític, o de conformitat al text original. 

El sentit del text. - Podriem indicar aquí les condicions que ha de re-
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unir tota traducció acurada, segons els principis de la ciencia; per a procedi1 
immediatament a la indicació de les particularitats de la versió deis Llibres 
Sagrats. l'vies la índole d'aquesta breu ressenya no ens permet sinó recordar 
d'entre els principis de crítica, els que tenen una major i més immediata 
aplicació a la versió deis Llibres Sants. Parlarem, dones, breument del sen
tit del text, gramatical i real, i de l'estil que, atenent al de !'autor, correspon 
naturalment a Ja versió. 

El sentit gramatical. - En tota versió, per a ésser acurada, "no basta a un 
traductor el tenir un coneixement escolistic, superficial, de Ja llengua que s 'ha 
de traduir, sinó que Ji és indispensable un domini més o menys perfet. Un 
bon traductor no en té prou de coneixer el sentit usual d'una paraula, com 
tampoc li basta saber distingir els diferents sentits gramaticals que entren 
en una frase; sinó que ha d'entendre bé la sintaxi de la 1lengua que s'ha de 
traduir. La versió verbal . de les paraules en el mateix ordre en que estan 
coHocades no ens <lanaria pas, mantes vegades, un sentit propi, ni tan sols 
un sentit clar. Aquest principi de crítica té una immediata aplicació en varis 
passatges de la Vulgata. 

Citem-ne un exemple: En Sant Lluc XXIII, 55, llegim: "Subsecutae 
autem mulieres, quae cum eo venerant de Galilaea .. . " les qua Is para u les en la 
ment de l'autor no signifiquen que les dones qui seguiren a Josep, fossin vin
gudes amb ell de Galilea; sinó e¡ue, seguiren a Josep les dones qui eren vm
gudes amb Jesús des de Galilea. 

Sens dubte, hi ha frases en la Vulgata que no tenen, en realitat , el sen
tit que semblen donar, sinó el sentit de !'original que servilment tradueixen. 
Sobre aquest punt, significats comentaristes i traductors han sofert lamen
tables equivocacions, donant al text interpretacions inexactes. 

Per a la inteHigencia lingüística d'un text és indispensable el compene
trar-se bé del geni de la llengua. Hi ha rnaneres de dir propies d'un poble 
que són impropies d'un altre. Per a expressar una idea concreta, recordar UI' 

principi devingut axioma, formular un proverbi, hi ha en cada poble certes 
frases, que podríem· dir-ne estereotipades, les quals, per lo mateix que són 
ben propies i característiques d'aquell poble, no poden traduir-se amb faci
litat, si no és mitjarn;ant un proverbi o una frase literalment distints. Aquesta 
regla de crítica val sobretot en tractar-se de traduir a les nostres llengi.ies les 
frases orientals dels hagiografs. 

Així, per exemple, llegirn: "Quan faras un dinar o un sopar, no vulguís 
cridar tos amics ... " (Lluc XIV, 12). Lo qual en la ment de l'autor no vol 
dir que en tot convit s'hagin d'excloure els amics, sinó que no s'han de con
vidar únicament els amics. A ac:¡uest ordre pertanyen les frases: füls del se · 
gle, fills de la. llum., significant els seguüJors del món i els de Jesús; filii "ltltP· 

tiaru.m. que vol dir els amzú de l' espos i no els fills de les bodes, etc. 
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Per altra part, trobem en la Vulgata paraules que no corresponen a la 
lletra sinó al sentit de !'original, pero que traduides directament del grec, tin
drien en la nostra llengua una expressió "més natural. Així la paraula llati
na paterfamilias respon al terme grec o¡xooi;:a-;tÓ·n¡i; que, verbalment, no signi
fica pare de famílies, sinó amo de la casa. 

El sentit real. - Deixant de banda el sentit -tipic, c1ue es troba sovinl 
en la Bíblia, i fixant-nos només en el sentit real, diem que no arriba a ésser 
suficient la inteHigencia del sentit gramatical o lingüístic d 'un text, sinó que 
és indispensable la inteHigencia real i objectiva. La versió perfecta no és 
aquella que tramet només el sentit gramatical d'un text, sinó la que sap re
produir el sentit real que volgué donar-li l'autor. Es lo que alguns anorne
nen el sentit psicologic, el qual no és sinó un aspecte del sentit real. 

Aquest sentit psico!ogic és més d'atendre que el gramatical, sobretot 
quan !'autor no té riquesa de lexic per a expressar les seves idees. En aquest 
cas, un traductor no podra mai expressar el sentit integre d 'nn text si no 
abarca bé tot el pensament de l'autor, si no sap a bastament quins són et> 
sentiments que ell hauria volgut inculcar en l'anim deis seus lectors. Hi ha 
modismes que, traduits verbalment, no expressarien pas tota la idea de l'au
tor. Així, no basta saber l'etimologia d'una paraula, sinó que és necessari 
abarcar el sentit que ella té en aquell lloc determinat. 

Per a atenyer el sentit psicologic d 'un autor, encara no n'hi ha prou, a 
vegades, de saber quina era la seva formació o cultura filologica, sinó que 
convé coneixer el cúmuJ de circumstancies que infhúren en l'escriptura del 
seu Ilibre, i la impressió o estat d'anim en que va escriure'L Com més es cone · 
gui la vida i cultura d'un autor, i l'ambient en el qua! desplega la seva acti
vitat, m¿s bé es podran traduir les seves idees i conceptes. 

Del rnateix Evangeli podríem citar-ne alguns exemples. La paraula Jueu.s. 
que etimologicament designa els descendents de Juda, en S. Joan sol significar 
l'element oficial de la nació teocratica com hostil a Jesús. La paraula hebrea 
Rabbo, que etimolOgicament vol dir Gran, en el decurs del temps fou sinó
nima de Senyor, fins que, més tard, vingué a ésser un títol distintiu de13 
Doctors de la Llei. Sant Lluc li dóna constantment el sentit de Jl1 estre. 

L'estil de l'autor. - Cada autor té el seu estil, és a dir, la seva manera 
propia i especial de dir. Per lo qual el traductor ha d'espigolar bé quines sub
ti!s diversitats pren el significat general d'una expressió, a copies de discer
nir la manera d'escriure propia d'un autor. L'atenyer bé aquest sentit pecu · 
Jiar és condició indispensabie a la versió exacta del text ( I ). 

(1) L. Fonck, en les seves explicc.cions sobre Metodologia, en les aules del Pontifici 
Institut Bíblic de Roma; curs de 1914-1915. De les seves lliGons . havem tretes algunes idee> 
del present artide. Vegi's la seva obra: ll lvfetodo del la·voro scient·ificc . Versione da! tedesco 
del Sac. U. 1·fanucci. Roma, 1909. - Llegeixi's també : Etudes de Critique et de Philologic 
du Noll'vcau Testament, de E. Jacquier, París, 1920. 



• 24 PERE GINEBRA 

Tampóc seria possible el determinar amb precisió el sentit d'un text si 
no es coneixia bé el seu genere literari. En les descripcions narratives · no és 
lo mateix el contar un fet historie que una lle~nda; proposar una para.bola 
que una aHegoria. Als orientals els era plaent el manifestar les seves idees 
per mitja de semblances, valent-se de paraboles i aHegories, les quals eren 
proposades d'una manera •tan vívida que la llur fórmula de narració no e~ 
distingia pas de la deis fets histories. 

Le$ ciencies a11.x:iliars. -Havem dit que les circumst:lncies de lloc i temps 
en que viu un autor, l'ambient religiós, polític i social dins el qual es mou i 
exposa les seves idees, poden influir poderosament en la manera d'expres
sar-se. Essent així, és imprescindible al traductor el coneixement de les cien
cies auxiliars. Tractant-se deis Llibres Sants, l'Església recomana que per a 
la versió es tingui molt en compte la tiat1i;ralesa d'aquests llibres; i que per 
a la llur anotació i comentaris ens valguem de les cwncies auxilia.rs, com són 
la Teologi<'-, la Patrística, la Geografia i A>Tqueologia Bíbliques. I és ben 
llógica aquesta recomanació de l'Església docent; puix aquests llibres per 
la llur naturalesa es diferencien de tot altre llibre; són inspira~s, foren escrits 
fa ja molts segles, de cap d'ells es conserva el manuscrit original; algunes 
de les seves descripcions tenen un aspecte local, suposen en els oients o 
lectors immediats uns coneixements histories i geografics que nosaltres no 
posseim. unes lleis i costums que nosaltres ignorem; la llengua en que estan 
escrits no és· ja una llengua viva o no és la que es parla ara, o ni tan sola
ment ia que parlaven els classics d'aquell temps ( r '); finalment, l'ambient en 
que ens trobem tampoc és aquell en el qua! vivien els lectors immediats; l'am
bient en que foren escrits aquests llibres. Aixó solament ja demostra que, 
demés deis coneixements filologics de les llengües originals i de les seves tra
duccions_, es reciuereix el d'aquelles ciencies auxiliars sense les quals difícil
ment podríem percebre bé el sentit genuí de l'autor, especialment en els llocs 
obscurs i di fícils . 

Per lo qua!, avui no és pas possible prescindir del avem;os de la crític.i 
moderna, especialment ortodoxa; per tal d'evitar que "les interpretacions ine
xactes i els vells errors segueixin ocupant el seu lloc hereditari , a desgrat je 
la decisiva demostració contraria dels doctes". 

Recordom sobre aixo la gran Encíclica Providentissinws Deu.s, del Papa 
Lleó XIII, donada a Roma el 18 de novembre de 1893; i el Motn Proprio 
<le Sa Santedat Pius XI, Biblioru.·m scientiam, del mes d 'abril de 1924. Tot.; 
els Pontífexs, especialment els <l'aquests últims anys, han recomanat i quasi 
ex1g1t una preparac10 científica especial per a poder tractar sobre aquesta 
classe d'estudis. Benet XV, en la seva carta al President del Pontifici lnsti-

(1 ') Poden consultar-se sobre aq11est punt les distintes gramatiques que es són publi
~ades sobre ei grec d el Nou Testament. 
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tut Bíblic, amb motiu de I'aniversari de l'Encíclica Prm'Ídentissúnus Deus. 
exposa prou clarament amb G_uina modernitat de ciencies auxiliars s'ha de 
tractar, reivindicar · i promoure l' estudi de l'Escriptura. 

L' estil en la versió. - Es una regla de crítica, mai prou seguida, que en 
tota versió l'estil millar és el que més s'acomoda a l'estil de !'autor. Aquest 
principi és de tata importancia en parlar dels Llibres Sants. A ésser possi
ble, hauríem de traduir-los amb aquell mateix llenguatge amb que foren ins
pirats, per tal de reproduir tota la u1;tció, sobrietat i senzillesa de l'original. 

"L'estil erudit, diu L. Fonck, ha pres certa fama de dificultós i difíciJ". 
Així, usar-lo en la versió d'un llibre inspirat en el qua! es manifesta una 
extraordinaria senzillesa en el llenguatge, no exempta de certa pobresa de 
lexic, creiem que revelaría una pniija infantil de manifestar dots d'escriptor. 

De consegüent, pot dir-se que la millar traducció deis Llibres Sants és 
aquella que sap unir a una interpretació exacta del text, una espontania sim · 
plicitat, que s'adigui amb el geni de la llengua en la qua! es tradueix. En 
altres paraules, lo que majorment es requereix és propietat de ló.enguatge i 
claredat d' exposició. Aquests dos requisits exigeixen que, defugint tata re· 
cerca de lexic i construcció, escollim discretament les paraules usuals, les 
més significatives i concretes (i a ésser possible les més elegants), fent-ne 
una justa -distribució, acomodant-les gramaticalment a les frases i períodes. 
L'estil usual, segons el mateix autor, comporta perfectament la selecció de 
paraules ben sonants, evitant les ordinaries i trivials. 

Heus aquí exposats breument els principis més generals, en els quals 
creiem que ha d'inspirar-se tota versió, especialment la deis Llibres Sants. 

LA VERSIÓ s'És FETA DE LA VUI.GATA 

La versió catalana deis Sants Evangelis i la que esta imprimint-se del 
Nou Testament ha estat feta directament de la Vulgata. Parlem, dones, breu
ment deis motius que ens han mogut a preferir la Vulgata als textos grecs o 
originals. 

La Vulgata llatina de Sant Jeroni, edició clementina, és de fet la versió 
oficia.t de l'Església. Es també d'un valor crític excepcional, tal vegada su
perior al de qualsevol deis altres textos, llatins o grecs, en particular. I en 
dir aixó no parlem de les edicions crítiques del text grec que s'han publicat 
en aquests últims anys; ni deixem de reconeixer que alguns entusiastes del 
text de la Vulgata, s '_han excedit tal vegada en les llurs apreciacions sobre ei 
valor crític de la mateixa. 

I. La V ulgata lnatina és el te:rt adoptat per l' Esglési'.a. - En el Con
cili Tridentí (sess. IV), després d'haver declarat quins eren els llibres que 
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havien d'éssser tinguts com a sagrats i canonics, es decreta que la versió de 
la Vulgata fos tinguda com au.tentica per a tota lectura i discussió pública: 

Diu el decret : " Insuper eadem sacrosancta Synodus considerans, non 
parum utilitatis acced~re posse ecclesiae Dei, si ex omnibus latinis editioni
bus, quae circumferuntur sacrorum librorum, quaenam pro authentica ha
benda sit, innotescat: statuit et declarat, ut haec ipsa vetus et vulgata editio, 
quae longo tot saeculorum usu in ipsa ecclesia probata est, in publicis lectio
nibus, disputationibus, praedicationibus et expositionibus pro authentica ha
beatur, et quod nemo illam reiicere quovis praetextu audeat ve! praesumat ". 

La Vulgata, dones, fou entre els textos llatins que existien dels Llibre:; 
Sants, el declarat autentic. No vol dir aixo que els altres quedessin repr01;ats, 
aquells singularment que, essent catolics, poden ajudar a la inteMigencia del 
text de la Vulgata; vol dir només que, guardant silenci sobre el valor deis 
altres, aquest fou declarat a.itten.tic. Lo que ara a nosaltres interessa és saber 
si aquesta autenticitat és simultaniament crítica i jurídica. Que el decret del 
Concili atorga a la Vulgata autenticitat jurídica ningú no hi ha qui pugui 
negar-ho. E11a és, manifestament, declarada fidedigna, fins a tal punt que en 
cap lectura i discussió pública pugui ésser refusada la seva for-;a provativa. 
Es, dones, per un decret solemne de l'Església docent, que la Vulgata té la 
prerrogativa o privilegi d'ésser declarada autentica amb preferencia a tota 
altra versió. 

Mes, aquest decret li atorga també, i simultaniament, autenticitat cri
tica? Autenticitat crítica, tractant-se d 'una versió, vol dir que esta conforme 
amb !'original. Es aixo, precisament, el que volgué declarar el Concili Tri
dentí? Heus aquí el punt culminant de la qüestíó nostra. 

Si els Pares i Teolegs que assistiren al Concili, haguessin cregut que 
la Vulgata discrepava del text original, o bé que contenía molts errors, mai 
no Ji haurien atorgat públicament autoritat jurídica. Si declararen autentk 
el text de la Vulgata amb preferencia a tot altre, és que li reconeixien, al
menys en general, aquestes dues qualitats: c<mformitat amb l' origi11.al i im
nizmita.t <!'error. 

Aquesta aprovació oficial, tan clara i solemne de l'Església, reunida en 
Concili Ecumenic universal, ha estat per a nosaltres un motiu més que 
suficient perque la primera edició catalana que publiqués l'Obra del Sant 
Evangeli, íos feta directament de la Vulgata. I no es digui pas que en aixo 
s'hagi seguit una norma anticienttfica, sinó tot al contrari ; puix gran i molt 
gran és el valor crític de Ja Vulgata, tal volta superior al de tot altre text en 
particular, grec o llatí. I en dir aixo ens referim especialment a l'edició cle
mentina, baldament no sigui una reproclucció ben exacta ele la Vulgata je
ronimiana, tal com sortí de les mans del Sant Doctor. Semblantment en fer 
menció d'algunes paraules de Sant Jeroni que fan referencia al seu text, 



L'EDICIO CATALANA DEL N. T. 

entenem que aquestes paraules són dites més propiament deis Evangelis que 
de tot el Nou Testament. I, per últim, que en parlar del valor crític de la 
Vulgata per damunt de tot altre codex llatí, tenim en compte el nombre i 
la qualitat deis elements de l'antiga Itala que el Doctor Maxim pogué creure 
oportú retocar o deixar com estaven. 

II. El 'valor ·crític de la Vulgata. - En intentar la traducció deis Lli
bres Sants, sigui del llatí sigui deis textos grecs, ens trobem sempre en la difi
cultat que es tracta de llibres que foren escrits ja fa molts segles, i que cap 
d'ells no és arribat fins a nosaltres tal com fou escrit o traduit, si no és per 
mitjá de varíes recensions o transcripcions. 

Concretant-nos al ;-J' ou Testament, direm que la Vulgata és la que mi
llor representa, en general, el text primitiu (2). La Vulgata de Sant Jeroni 
representa l'esfon; que féu el doctor l\.faxim de confrontar l'antiga llatina. 
o fa 1 tala, amb els cO<lexs grecs més antics i més autoritzats. El mateix Sant 
Jeroni, referint-se als Evangelis diu en la Carta dedicatoria Ad Danzasu.m, 
qne va fer la seva revisió segons els codexs grecs més antics: "Codicum grae
corum emendata conlatione sed veterum " (3) . 

Afirma aquí el doctor Maxim que féu la correcció deis textos ltatins, 
de l'antiga llatina, amb els codexs grecs, i que aquests eren antics. Diguem, 
dones, quins foren els codexs grecs i Ilatins dels quals es serví per a la con
fecció de la seva Vulgata, quin valor crític tenien. Els filólegs qui han estu
diat profondament aquesta qüestió donen com a cert que aquests codexs 
grecs pertanyen almenys, al segle tercer; i que la Vulgata de Sant J eroni 
concorda principalment amb la família del codex vatica (B) amb admirables 
coincidencies amb el sinaític; amb la particularitat que, quan s'aparta 
d'aquest codex, la Vulgata és tota singular, representant (segons tates les 
probabilitats) uns códexs m és antics que tots els conegitts (4). 

Lo qua] posa en evidencia la suma utilitat de la Vulgata per a la cn
tica del Nou Testament. 

Quant a la recensió llatina que el Doctor 1'v1axim volgué corregir i fins 
a quin punt l'esmena, no hi ha dades ben suficients per a afirmar-ho amb tota 
certesa. Fa pocs anys, va prevaler l'opinió que Sant Jeroni havia adoptat la 
recensió que esta continguda en el cüdex brixia ( f) ; pero més tard, notables 

(2) El valor crític de la Vulgata és major per lo que es refereix al Nou que a 
l'Antic Testament. 

(3) "Con tali parole protestava il S. Dottore d'esscr passato sopra a tutti quci codici 
recenti della recensione antiochena, ch'erano allora i piit communi; significava d'essere 
andato direttamente a codici dtd III secolo almeno, a codici anteriori (almeno per il testo) 
ad ogni recensione, a codici quindi che piu di tutti avevano probabilita di accostarsi agli 
autografi sacri e piu puro riprodurne il primitivo tenore. L'esame diretto dei documenti e 
le conclusioni della moderna critica confermano pienamente le affermazioni della Jettera a 
papa Damaso. (A. Vaccari, S. Girolamo, studi e schizzi : pag. 59. Roma, 1921). 

(4) Explicacions del P. Vaccari , S. J., · Professor d,el P. l. B. de Roma. 
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filolegs han conjecturat que era el codex brixia el que exhibía quasi literal
ment el text de la Vulgata jeronimiana, encara que barrejat amb lfü;ons de
rivades de la versió gotica; i que el .text emprat per Sant Jeroni era, en rea 
litat, mol afí al cOdex veronense (b). Un i altre extrem d'aquesta suposició 
semblen confirmar-se per documents posteriors, especialrnent per un cooex 
bilingüe llatí-gotic trobat a Egipte, el cual concorda extraordinariament amh 
el cooex brixia i amb el cooex anconita de la Vulgata ; per lo qual, avui, 
alguns crítics eminents s'inclinen a creure que el text d 'a(j_uesta versió es 
deriva de la del codex veronense, que és un deis millors. 

Fins a quin punt esmena Sant Jeroni l'antiga versió llatina, ho diu eil 
mateix en la seva carta al Papa Sant Damas. A fi que les seves lli<;ons no 
discrepessin molt de la lfü;ó corrent, féu la seva revisió de manera que, cor
regint solament lo que semblava canviar el sentit, deixa lo restant que c1ue
dés com estava (5). 

Amb lo qual la Vulgata llatina de Sant Jeroni té un ·valor crític supe
rior a tota altra versió particular (6). Puix no solament té el de les millors 
recensions de l' antiga 1 tala, i el dels cOdexs grecs més importants (que són els 
de la familia del vatica, sinó que té també el valor crític d'altres codexs més 
antics, que avui ja no existeixen. No és, dones, de meravellar que digui de 
la Vulgata el gran Papa Sixte V: "Tanta per se est Vulgatae editionis aucto · 
ritas, tamque excellens praestantia, ut mai.orem desiderare penit1ts inatne viáea-
tur" . I en el Prefaci al lector, en l'edició Clementina, trobem: "Facile fieri 
posse credendum est, ut maiores nostri, qui ex Hebraeis, et Graecis Latina 
fecerunt, ~opiam m.eliorM'1-n et emendatiorum librorum habuerint, quam ii, qui 
post illorum aetatem ad nos pervenerunt " (7). 

Heus aquí , dones, el valor crític del text de la Vulgata, superior tal ve
gada al de tot altre text particular; i heus aquí també un deis motius pels 
qt1als l'hem adoptat en la nostra primera versió, amb preferencia al text 
grec (8) . 

La Vulgata cotejada anib els textos grecs. - L 'edició catalana del Sant 
Evangeli, així com la del Nou Testament, baldament siguin fetes directa-

(5) Tan verídica és aquesta afirmació que veiem, entre altres exemples, el d'una 
mateixa paraula grega «Xll)'.lé~ EU<; » traduida en Sant Matcu i Sant Líuc per " princeps 
sacerdotum'', en Sant },farc quasi sempre per "surnmus sacerdos", i en Sant Joan per 
"pontifex'', arnb lo qual es dóna a entendre que el s evangelis foren traduits, alrnenys, 
per tres autors diferents, i que se'n conserva la traducció. 

(6) Almenys, en lo que és r ealrnent ' "ersió feta pel Doctor Maxirn. 
(7) Vegi's sobre aquest punt l'interessant fascicle núm. 2 del Latera.n11-m, De reco

_gnitione pri11-cipior1mi critico.e textus 1~ovl Testamenti. sec. Ado/fun1 de Hamack, publicat 
pel P . Miquel Hetzenauer, Consultor de la Cornissió Bíblica. 

(8) Recordi's lo que es diu en el Prefaci <\e la ed. Clem. " Qi.rare non immerito Ca
tholica Ecclesia sanctum Hieronymum ... ita celebrat, ut iam difficile r.on sit illorum orn
nium damnare iudicium, qui vel tam eximii doctoris lucubrationibus non acquiesqunt, vel 
etiam meliora, aut certe paria, praest'are se possc confidunt ". 
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ment de la Vulgata, havien d'ésser confrontades, i ho han estat, amb eis 
textos grecs, dits originals. 

El decret del Concili Tridentí referent a l'autenticitat de la Vulgata, no 
és un decret dogmatic, sinó disciplinar. Davant el conflicte provocat per la 
multitud de versions existents, fetes en llengua llatina i popular, i davant 
la incertesa de molts homes d'estudi, sobre quin text s'havia de preferir 
com a fidedigne, fou quan el Concili decreta que el de la Vulgata era auten
tic. Amb les quals paraules la fon;a del decret podríem dir que és només 
iwgatfr·a respecte de les altres eclicions distintes de la Vulgata, a les qua)-; 
es deixa la seva valor i disposició primitives, mentre que a aquesta se Ji con
fereix el privilegi de tenir virtut provativa. 

Aquest privilegi, dones, no consisteix en declarar-la més conforme aI 
text original que tata altra edició llavors existent, o que podía existir; ni 
tampoc en declarar que esta exempta d'errors en cada una de les seve:; 
frases, si no és en quant a la substancia. Els mateixos Pares i Doctors que 
assistiren al Concili 'l'ridentí reconegueren i confessaren que la Vulgata 110 

responia del tot, exactament, al text original. 
De lo qual es dedueix que la immunita.t d'error que el Concili vindica 

per a la Vulgata es restringeix a les coses de fe i costums. Si altra cosa no, 
ho demostraría prou clarament el mateix fi que el Concili es propasava, que 
era el de posar terme als dubtes i discussions que arreu es suscitaven, amb 
motiu de les versions distintes del text sagrat; qüestions que versaven sobre 
coses de fe i costums. 

Altrament, podríem dir que la Vulgata, per la seva gloriosa historia, 
semblava mereixer aquesta aprovació oficial de l'Església; ja que, com diu 
el decret : " longo tot saeculorum. iisu. in. ipsa Ecclesia pro bata est" . De ma · 
nera que tenia a favor seu el fonament teologic de la infaHibilitat de l'Es
glésia, la qual no pot aprovar cap error. Mes, per la mateixa raó que la 
infaHibilitat de l'Església solament s'estén a les coses de fe i costums, fins 
aquí només arriba la immu-nitat d'error en la Vulgata. 

Per lo demés, cal advertir aquí, que no són objecte del decret del Con
cili els textos originals grec i hebreu, ni les antigues versions orientals (que 
e! decret no ateny ni , molt menys, refusa), com tampoc les traduccions en 
llengua vulgar, sinó que el decret es refereix, própiament, a les versions 
Batines. 

Aixo que acabem de dir, justifica plenament el que, en les nostres tra
duccions, el text llatí de la Vulgata sigui confrontat amb els textos grecs 
segons les millors edicions crítiques. 
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"EL SAKT :tV ANGEL!" EDITAT PER FOMENT 

La traducció catalana dels Sants Evangelis i Fets dels Apüstols editada 
per l'Obra del Sant Evangeli establerta a Foment de Pietat Catalana, és la 
que a l'any 1912 publica el Dr. Maria Serra i Esturí. Si bé és veritat que no 
era aquesta l'única traducció catalana que existía d'aquests Llibres Sants, 
no obstant, era la única traducció que de tots aquests llibres s'havia fet en 
aquests últims anys, í reunia, al nostre entendre, les més exceHents d'aquestes 
qualitats que acabem de ponderar. Era feta directament de la Vulgata, re
produia fidelment el sentit de l'original, i unía a la propietat d'expressió una 
espontania simplicítat. La seva aparició havia estat saludada com un veri
table esdeveniment pels homes més eminents d'aquell temps. 

Un d'ells, el virtuós sacerdot i conegut classicista, Dr. Miquel Costa i 
Llobera,. ressenyant aquesta traducció (9), li reconeixia especialment dues 
qualitats: fideiitat a l' original i fluidesa de dicció. Els nostres lectors ens per
metran que transcriguem les seves mateixes paraules, subratllant-ne algunes, 
pel valor que elles tenen. " Aquesta versió, diu ell, es pres~nta amb una sen
zillesa ben agradosa i verament evangelica. La traducció té el merit d'ésser 
lo més literal possible". 

I referent al llenguatge, diu: "Sense deixar d'ésser popular i ben asse
quible, és triat, digne i pur dins la gama del catala corrent. La frase flueix 
suau i humíl, com escau a tata efusió del balsam evangelic. Entenem que el 
Rev. Serra i Ésturí ha sabut atewyer aquell ,pu.nt d' equilibri entre el llen
guatge literacri i el 1Julgar que és tan difícil d' aconseguir coni és indispensable 
en /libres d' aquesta classe" . 

A més a més, aquesta traducció deis Sants Evangelis era avalada amb 
una importantíssima " Exhortació al piadós lector", del gran Bis be Torras 
i Bages, en la q ual el savi Prelat fa constar que l' ob j ecte de la versió " no é~ 
un exercici literari, ni tampoc un treball exegetic, sinó c¡ue és el de voler 
acostar l' esperit a Déu, fent que l'Evangeli sigu,i viscu.t''. Aquestes paraules 
del gran Bisbe. home tan eminent per la seva virtut com per la seva ciencia, 
revelen prou bé quin és l'esperit de l'Església sobre aquest punt, i quin és el 
criteri que ha d'inspirar tata versió popular dels Llibres Sants, especialment 
del sagrat Evangeli. Heus aquí un altre dels motius pels quals Foment de 
Pietat Catalana ha cregut convenient adoptar, per a la reedició del Sant 
Evanget¡, una traduccció que reunía tan belles condicions. 

La revisió d'aquest !libre. - En encarregar-se l'Obra del Sant Evan-

(9) Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana. Tom. VII. (1912-1913). 
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geli d'editar novament la traducció publicada l'any 1912, cregué convenient 
revisar-la i anotar-la. 

La revisió, quant a la forma, consistí en lleugers retocs gramaticals que 
no desfiguressin l'estil, i en acomodar-lo a les normes ortografiques avui més 
vigents. L'estil es conserva, per les raons susdites, especialment per la seva 
fluidesa, i per haver sabut atenyer aquell punt d'equilibri que, segons la frase 
del nostre gran Mestre, és tan difícil d' obtenir com indispensable en Ilibre:> 
d'aq_uesta naturalesa. 

Quant al fons, la revisió pot dir-se que fou quelcom més important, con
frontant la versió del llatí amb els textos originals grecs i augmentant le:; 
seves notes. Creguérem que una cosa i altra eren més o menys imprescin
dibles. 

El co1ifrontar-la amb els textos originals. - Baldament la Vulgata es
tigui conforme, com havem dit, als textos originals quant a la substancia, 
no per aixo pot dir-se que el seu text Ilatí estigui totalment exempt d'error. 
Els mateixos teolegs qui assistiren al Concili Tridentí manifestaren després 
que el decret del Concili referent a la immunitat de la Vulgata atenyia nome·1 
les coses de fe i costums. En lo demés, podia haver-hi (reconeixien que hi 
havia) errors o inexactituds. L'autenticitat crítica que Ii havien atorgada no 
significa va pas que la Vulgata concordés fidelment , en tots els seus punts, 
amb el sentit de l'original que ella volia traduir. No solament aixo, sinó 
que els mateixos teolegs no vaciHaren a dir que els passatges en els quals 
el sentit del text, grec o h~breu, no concordava o no era ben expressat en 
la Vulgata (per deficiencies, naturalment, en la versió), podien ésser acla
rats segons el text original. Una tal aclaració fins i tot podría fer-se , no cal 
dir, adhuc tractant-se de l'edició esmenada de Climent VIII, considerada 
com el codex oficial de l'Església. 

No entrarem aquí en un estudi profund sobre la historia ·de la Vulgata, 
és a dir, sobre les distintes vicissituds que el seu text ha pogut experimentar 
abans i després del Concili; pero farero avinent que, ultra les glosses i inter
polacions que s'han descobert en ella, trobem ja en la carta dedicatoria al 
Papa Sant Damas, que el Doctor Maxim deixa entreveure la utilitat de con
frontar el seu text amb !'original, per <;o com la seva revisió no fou tan 
absoluta com podia ésser. En la vulgata jeronimiana es dóna el cas fins i 
tot que una mateixa paraula grega, en Ilocs paraHels i en textos importants, 
sigui traduida de distinta manera. Citem, per exemple, la paraula smoÚ<nov 

traduida supersubsta.iztialent en Sant :Mateu VI, r 1 i qu.otidianum en Sant 
Lluc. XI, 3. 

Els millors filolegs i comentaristes, amb tot i reconeixer l'extraordiná
ria preparació de Sant Jeroni per a la versió deis Llibres Sants, observen 
encara en la seva versió, adhuc els Evangelis, algunes deficiencies; les quals 
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es manifesten principalment en els llocs en que el Doctor ::\l axim havia dr 
traduir del text grec una frase que no era propia d'aquesta llengua, sinó CfUe 
representava més aviat un hebraisme o aramaisme. 

Es innegable que en varis passatges deis Evangelis, especialment en el5 
primers capítols de Sant Lluc, s'observen particularitats lingüístiques que no 
són propies de la llengua llatina, ni tampoc responen a modismes de la llen
gua classica grega, sinó que revelen mani festament una índole semítica ( ro). 
En el grec bíblic, certament, es traben veritables a-ranw i.snies no solament en 
l'ús dels noms i pronoms, sinó també en el deis verbs i preposicions; els 
quals han passat del text grec al llatí de la Vulgata . 

.Així en l'Evangeli trobem frases doblement semítiques como filii nu.ptia
r z:m, del grec oi uiol -r~ú vulLq¡w•10;, per significar, no els fills de la cambra 
nupcial sinó els amics de l'espos (Me. II, 19) ; Fílius pacis, del grec u¡;;, &l~~·17J: , 

fi ll de la pau, en lloc de l'adjectiu pacífic (Lluc X , 6), etc., alguns mots que 
traduits verbalment ens donarien un sentit distint del que tenen en realitat ; 
com la paraula ·verbitm, versió del grec 'vri!La. que correspon a la paraula he
brea dabar, Ja qual paraula pot significar ·verbum a.ut factunt, i, si es tra
dueix ·verbum, no té sentit. Així en Lluc II, l 5, llegim: "Videamus hoc verbiun 
quod factum est ; en Lluc I, 37: quia non erit impossibile apud Deum omne 
verbum", etc., on la paraula verbu.m esta en lloc de res gesta:, aut gerenda; i;o 
és, que es tracta d 'un fet i no d 'una para.ula. A vega<les trobem usat el positiu 
en lloc del comparatiu: " Bonum est tibi debilem introire in vitam, quam 
duas manus habentem mitti in ignem inextinguibilem" , versió verbal del grec 
xa.>.011 5'1-rív •.. 1¡, etc. (Me. IX, 42; repetida aquesta fórmula en el v. 44). També 
trobem l'expressió: et non odit, en llocs on el mot odit no pot significar real· 
ment odiar o voler mal, sinó estimar menys una cosa que una altra. Així en 
Lluc XIV, 26 Ilegim: " Si quis venit ad me et non. odit patrem et matrem, 
etc." . Compari's amb el passatge paraHel de ]\fat. X , 37 : " Qui amat patrem 
et matrem plus quam me" , etc. Els hebreus per expressar una diversa intensi · 
tat d'acció en sentit restrictiu, sovint es valien d'un verb aparentment contrari 
per remarcar d 'una fai só més viva el contrast que volien manifestar. Aquest 
costnm ja els feia donar al verb el sentit exacte de lo que volien dir. 

Així, dones, és "un subsidi important per a la inteHigencia del text, diu 
Fonck, el comparar-lo amb els llocs paraHels, verbals o reals, del mateix autor i 
contemporani ". I Sant Jeroni avisa al prudent lector " ut non superstitiosis ac· 
quiescat interpretationibus .. . sed consideret priora, media et sequentia et nectat 
sibi universa quae scripta sunt " (in Matth. XXIV, 13. Migne P L 26, 193). 

Hem indicat al principi, que no era suficient el posseir un coneixement 
superficial de la llengua de la qua! ha de fer-se ]a versió, sinó que era indis-

(rn) Vegeu la " Gramática de la lengua griega", pe! P . J osep M.8 Bover (en col.]a
boració), pags. 182 i ss. 
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pensable el compendre bé els diferents sentits gramaticals d'una frase o cons 
trncció. L ' índole de la present ressenya no ens permet estudiar amb detenció 
tots aquests punts. Bastara, pero, que en posem un exemple. En els Evange
lis trobem sovint la construcció ut aditnpleretur que certs autors tradueixen . 
verbalment en tots els casos : a fi que es coinplís, com si realment es tractés 
sempre d'una oració final. Aixo indica que els tals autors no han confrontat 
la Vulgata amb el text grec, o si ho han fet , han desconegut les diverses signi
ficacions de la preposició !v12. que la Vulgata tradueix per 11,t. Aquesta con · 
junció iv12. que abans era una partícula relativa local ( equivalent a ubi, quo) 
en el )J" on Testament la veiem usada no solament : de consilio et fine actioniJ 
seu e ven tus, diu Zorell ( II ), sinó que varies vegades indicat consilium Dei ali· 
quem eventmn liberasque homúz.u.m actiones praevid'entis, pennitentis, ordi
nantis, etc. I transcriu com a mostra la mateixa frase de Sant Mateu, I, 22, II, 
r 5, etc. : ToúTo o& ol.av y¿yr;vEv !va. 7th¡~w61¡ "º (l"7¡6&v imo, etc. 

Hi ha passatges en els Evangelis en els quals la fórmula de transcrip
nt adin1pleretur, responent al grec !va. 7'Al)¡iw6"ñ, no pot tenir de cap manera 
un sentit final. Entre els molts exemples que podríem citar dels quatre 
evangelistes, transcrivim el de Sant Joan, XVII, 12, que diu: "Pater. .. quos 
dedisti mihi, custodivi; et nemo ex eis periit, nisi filius perditionis, ut Scrip
tu.ra implcatur". Es evi<lent que Judas es va perdre, no a fi que es complís 
l'Escr!ptura, sinó complint-se en ell l'Escriptura. 

una prova ben convincent que la conjunció ut, traducció de 1'1a., no pot 
tenir sempre un sentit final, la trobem en la Carta als Romans V, 20: "Le:; 
aute·rn. su.bintra'l!it ut abundaret delictlMn" . 'La llei mosaica no fou donada 
per Déu a fi q ;1te abundés el pecat, sinó que, donada la llei, i essent trans
gredida, abunda el pecat. Vegi's lo que diu Sant Joan Crisostom sobre 
aquesta con junció, comentant aquest passatge ( I 2 ) . 

Una cosa és que existeixi una veritable finalitat de part de Déu, i altra 
e¡ue existeixi de part del protagonista qui verifica l'acció que esta prevista o 
profetitzada. 

Ni ens sap convencer la raó que donarien alguns que el sentit de la frase 
és final per ~o com el fi de l'hagiograf era apologetic. La profecía té, al nostre 
entendre, un valor apologetic més gran quan el protagonista de l'acció profe
titzada verifica aquesta acció ignorant que en ell es compleixi un vaticini, que 
no pas quan es determina a realitzar-la a fi que no quedi sense compliment lo 
que d'ell estava profetitzat. En altres termes: qui coneix realment la profecía 

(II) 1Vo·vi Testamen-ti Le.xicon Gracc11m, pag. 263-265, París, 1911. 
(12) To ~5, "!va., Éna.ú6(7. oux (7.iTtol.ayía.; n-Hw, iH' ix(Hasw:; ia"iv. Es a dir : 

ª Jllud vero, Ut, hic non causam indicat, sed eventum. Non enim ideo data est, ut abun
daret, sed ut minueret et tolleret peccatum; contrarium enim t>venit, non ex naturae legc, 
sed ex accipientium ignavia ". (M. G. 6o, 478). 

3 
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i en fa avinent el seu valor apologetic, no és el qui verifica l'acció sinó l'evan· 

gelista qui la descriu. 
Per últim, en la revisió del Hibre esmentat, hem procurat tenir en compte 

les conclusions de la crítica moderna, evitant que algunes interpretacions ine
xactes segueixin ocupant el lloc de costum. Així, per exemple, hem modifica! 
la traducció del passatge de Sant Lluc II, 49, on diu: " Nesciebatis quia in his 
quae Patris mei sun-t, ( ~" -roí-; · -.oü ?ta.-rpói; !J.0 u) oportet me esse?" Aquesta fra · 
se es veu ordinariament tr<i.dulda: "~o sabíeu que convé que jo sigui e1i les 
coses del meu Pare? " Es a dir, en els negocis del Pare celestial. Nosaltres 
creiem que una tal versió és tecnicament, filologicament, inadmissible ( 13)'. 
Per lo qual hem tradui:t: " ¿No sabíeu que convé que jo estigui en. la casa 

de mon Pare ? '' 
Per tot lo qual hem cregut indispensable cotejar el text llatí de la Vul· 

gata amb els originals grecs; i en les frases on ens ha semblat notar-hi alguna 
deficiencia de traducció, trametre, més aviat que el sentit gramatical de les 
paraules, el sentit real i veritable. 

L 'an.otaáó del text. - De conformitat al canon 1391 dei Codi de Dret 
Canonic, manant que "les versions de les Sagrades Escriptures no siguin im
preses en llengua vulgar, si no són aprovades per la Seu Apostólica, o edita
des sota la vigilancia deis Bisbes i amb notes extretes principalment deis Sant:; 
Pares de l'Església i de doctes escriptors católics " ( q), hem procurat que fos 
anota-da aquesta edició catalana dels Sant Evangelis. 

Les notes tendeixen a iHustrar els textos que, a la majoria dels lectors, 
podrien semblar obscurs, sigui considerats en si mateixos sigui en relació amb 
altres paraHels. N'hi ha de caracter crític i de caracter apologetic. Les primeres 
són com el resum de Jexegesi filológica i dogmatica del text; les altres tenen 
per objecte l'educació espiritual i escripturística deis fide ls, atenent a les nor
mes tradicionals de l'Església. 

Algunes notes crítiques hi eren indispensables, puix que, adhuc en els 
Evangelis hi ha passatges obscurs i difícils ; dificultats d 'ordre cronológic, geo 
rrrafic, historie, etc. I no és de meravellar. Sant Mateu escrivint el seu Evan-· 
h 

geli a Palestina i destinant-lo als jueus; San ~farc a Roma, i a instancies dels 
fidels d'aquesta església; Sant L!uc gentil , adrec;ant-se als etnics cristians; 1 

(IJ) Tenim davant els ulls_ un_ c:_stu~i inte;es_santíssim del Rev. P. J. O 'Rourke, S. J., Pro
fessor de grec bíblic en el Ponhfici lnstttut B1blic de Roma, en el qua!, després de transcriure 

49 exemples, escollits d'entre autors grecs i llatins, i després de_ P?S3lr nombroses cites de 
com tradueixen aquest lloc o p'araUels els textos hebreu, copte 1 s1nac, acaba a mb aques
tes tan ciares i expressives paraules : "Null1m·1 ex emplttm lmciisque rePertum cs t lccutio
nis ccstY(X.C É.v -roii; 't'C'IO.;» cum significatione : versari in negotiis alicuius " . 

(14) Versiones sa~rarum Scripturar~i:i in linguam v:e~nac~lam ~ypis imprimí nequeunt, 
nisi sint a Sede apostohca probatae, aut msr edantur sub v1gilantia Ep1scoporum et cum adno
tationibus praecipue excerptis ex sanctis Ecclesiae Patribus atque ex doctis catholicisque scrip-
toribus. 



L'EDICIO CATALANA DEL N. T. 35 

Sant Joan suposant als seus lectors instruits en la lectura dels Sinóptics, c.; 
propasen finalitats distintes G_ue es trasllueixen sovint en la relació d'uns ma
teixos episodis. Així, p. ex., mentre Sant l\fateu seguint, en general, un ordrc 
sistematic, agrupa els fets que li serveixen millor per a convencer els jueus 
de la Messianitat de Jesús, Sant Lluc, seguint un ordre més cronológic, no 
posa cap discurs adre<;at directament a ells, sinó que discretament va esco
llint lo que pot demostrar la universalitat de la redempció obrada per Je
s ~1crist. 

Heus ací la diversitat de descripció que s'observa en ells, el valor de cer
tes partícules, de certes fórmules de transició, les semblances i diferencies tan 
inesperades en una mateixa perícopa, etc., que fan difícilment conciliable la 
!1arra::ió sintetica d'un hagiógraf amb la descripció detallada d 'un altre, i no 
permeten, a vegades, establir una veritable, diguem-ne satisfactoria, crono . 
logia dels fets evangelics (15). 

En l'anotació del text, hem tingut un especial interes en precisar el sentit 
de l'original en els llocs obscurs de més importancia, i que no són clarament 
tradttits del text g rec per la Vulgata. Així, en Sant Joan XXI, 15-17, fem 
observar la perfecta gradació que hi ha en el text grec referent a la potestat 
concedida a Simó Pere; remarcant el diferent sentit de les paraules ci:¡¡v1a. ! 
';'t¡>o~4 ... 1á., traduides per un mateix mot en el text llatí (16). 

Les notes de caracter apologetic van destinarles a posar de relleu l'excel
lencia de la doctrina de Jesús per damunt de tota altra doctrina, la diferencia 
<le perfecció que hi ha entre l'antiga i la nova Alian<;a, i per últim demostrar 
el procés seguit per Jesús en la fundació de la seva Església. 

Com a principi general, ens hem abstingut de posar-hi llargues notes, con·· 
cretant-nos a les estrictament necessaries. No hem volgut, pero, caure en l'ex
trem oposat, deixant d ' incloure les que hem cregut imprescindibles per a ia 
inteHigencia del text. Finalment, hem procurat consultar en les seves matei
xes fonts les cites que hi posem, per tal d'obtenir d'elles una majar valor 
i exactitud. 

El Prefaci i l'Index. - Aquesta edició conté, com la primera, 1' Exhorta· 
ció al p1'.adós lector del Bisbe Torras i Bages; la Carta-Proleg amb que avala 
aquesta nova edició el Cardenal Arquebisbe de Tarragona, donant compte de 
!'obra d 'apostolat que amb ella comem;a; i la ln.troducció, en la qua! s'exposa 
breument el significat de Ja paraula Evangeli, la naturalesa i autenticitat dels 

( r 5) Citem com exemples : les paraules del Centurió de Ca famaüm (~fat. VIII. 5-8 ; i 
Lluc VII. 1-7), la presencia de Judas en el Sant Sopar (:\fat. XXVI, 21-30; Marc XIV, 18-36 ; 
Lluc XXII, 15-31 ; Joan XIII, 18-36), i les aparicions de Jesús ressuscitat (Mat. XXVIII, 
l\farc XVI, Lluc XXIV i Joan XX), etc. 

(16) Vegi 's l'edició crítica (s isena) d'Eberhard Nestle, pag. 296, Stuttgart, 1921; la ter
cera edició crítica de F . Brandscheid, pagina 6o2. Henr. J . Vogels, Düsseldorf, 1922, té 
-r.96~(tTá., ad.vertint la variant r.9o~á.·ná. que presenten alguns códexs. 
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llibres que ]'integren, i juntament amb algunes dades biografiques deis respec
tius autors, les diverses circumstancies que acompanyaren la redacció de cada 
un deis llibres que conté el volum, <;o és, els quatre Evangelis i e]s Fets deis 
Apüstols. 

L'index és el que flueix naturalment del text, dividit en capítols (segon..-; 
el sistema tradicional) i en paragrafs dintre cada capítol. Cns i altres estan 
continguts dins un pla general que compren en els Evangelis: la Infantesa de 
Jesús, la Vida Pública, i la Vida Pacient i Triomfant; i en els Fets deis Apüs
tols: l'Església naixent, el seu pas deis Jueus als Gentils, i el seu Establiment 
i Propagació entre la Gentilitat. Finalment s'hi ha posat un índex deis E van -
gelis de les Dominiques de l'any, i el de les seves prir.cipals Festi\·itats. 

LA PRÓXIMA EDICIÓ DEL NOU TESTAMENT 

Els principis crítics que han informat la revisió i anotació del Sant Evan · 
geli i els Fets dels Apüstols, i el criteri que en elles s'ha seguit, pot dir-se que, 
suficientment ampliats, regularan la próxima edició de tot el Nou Testament. 
Havem procurat tenir en compte els principals estudis recentment publicat:> 
sobre crítica i filologia del Nou Testament, i els principis de crítica textual 
que han seguit els més competents autors, entre ells J. Vogels en la seva 
Introducció a la Crítica Textual del N. T. 

La traducció s'és feta directament de la Vulgata , tenint davant les edi
cions d'Hetzenauer, Gramatica i Nestle; essent confrontada amb el text crític 
del N. T. P~r a Ja distinció de parigrafs s'ha ates primerament a l'argument, 
i en segon lloc a la divisió tradicional en capítols, fent constar l'una i l'altra. 

Referent a les notes, s'ha procurat que guardessin relació amb Ja impor· 
tancia de l'argument, intensificant, alla on hi ha majors dificultats, les de 
caracter crític o exegetic. Acompanyen l'edició una Introducció general a 
les Cartes de Sant Pau, i algunes particulars als altres hagiografs; un índex 
de materies, · i alguns mapes i planols . 

Per últim, atenent principalment al fi d'aquests !libres sagrats que és aban.; 
que tot l'educació espiritual i la santificació dels fidels , hem procurat junta
ment amb !'exactitud científica i la claredat d'exposició, que la nostra tradttc
ció reunís totes aquelles condicions i qualitats que reclama la naturalesa d'a
quests Llibres, i que tan clarament prescriuen les normes dictades per l'Es · 
glésia. 
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