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Exce['[CllIíssilll i Magnífic Senyor Rec tor, 
llenvolguts profcssors i cstudianls , 
Senyorcs i senyors , 

Avui és un d ia mo[ t especial per a 10lS aque ll s que es telll vineulats a la Facullal 
de Traducció i d'rn lerpretaci ó d'aquesta univcrsitat. Ho és pcrque al Il arg de to1s 
els seus <l nys cl'existcnc i8, (¡-en~a de la ru ndació de 1'"Esco I8 Unive rsitaria de 
Tr8duc lors i c!'lntcrprets, el 1972, el ce ntre ha intc rvingut de 11l8nera mo ll 
destacada, i CIl a lguns mOlllents decis iva, en la illlplalll<lc ió de la disc ip lina 
acadcmi ca arreu de les universilats espanyoles, en e l reconcixement de la 
Iraducció corn una parccl·la d'cns cnyalll ent i eI ' in vest igació propi cs i ell 
I'acceplació del paper primordial i necessari de la traducció dins 101 5 els ambi ts 
de la vida soc ial i científica, sobretot en UIlS temps en quc la cornun icació ha 
escievi ngut més i més globa l i la plu raliwt de la inforlllaci ó i de les influencies 
cu ltura[s Illés i més destacada. A la lIieenciatu ra en traducció, a la ereació del 
departan"lcn l. al doctorat, als cüngressos cienlífies, a les ]1ub licaciolls i a res 
múltip les aCl ivitats universilaries relaeionades amb el 110strc camp d'eslLldi ~i 
¡ins i tot a la construcció d'un edifici propi per a la Fat:ultat- Ilomés hi fa ltava 
un galze que t:orn pletés lols els vessants possib1cs de [ desplegalllent de la nostra 
dist:iplillH d ins la vida univers itaria: el norncnarncnt d'ull doctor hOl/oris C{JIISO. 

Que avui la Un iversitat AUlonollla ele Barce lona rebi al seu si el pare GlIiu 
Call1ps scrveix per t:omp le1<lI" aquest desplegament pero, de fel, t:OIll intenlaré 
expl icar breUll1ellt , serveix talllbé per reSi l Ll<lr l¡l tradueció dins e [ l:o nt ext 
csscllcial de la Ilost ra hi storia ¡ de la nostra cultura. 

El pare Guiu Camps no soIs és un expert en el C<.llllp de la traduct: ió bíhlica 
si nó que en eH cs troba representada una lIarguíssilll<l lrad it:ió Iraductora llig<lda a 
la cu ltura, a la llengua i a la comunicació amb el poble. Una tradició que, pe[ que 
fa a la se va difusió impresa en !lengua catalana, té les se ves arrels més lIunyanes 
en la desap<l reguela traclucció de Bon ifaci Ferrer, acabada d'imprilll ir a Valencia 
el 1478, i t:ontinua alllb [a ve rsió de Lo N(m T(>sraJ/lem de Me!cior Prat publ icada 
a Londres a cu ra de la British and Foreign Bib[e Soc iety el 1832: una tradició 
quc, sobretoL es mult ipli t:a de sobte al pri mer te1S de l seg le xx amb les vers ions 
bíbliques de Illossen Frederit: Ctascar, del F01l1ent de Pielat Catalana, de la 
Fundació Bíbl ica Catalana prolllogllda per prancesc Cambó i <1mb ]'anolllenada 
Bíblia de Monlserrat, que va len ir el pare Bonaventura Ubach com a in sp irador, 
impulsor i factótum . 

Que el pare Guiu Cam[Js s'hag i formal en aquesta lradició, que és la columna 
vertebral de la Ilus tra cultura historica, i que en sigui el co ntinuador i 
modernilzador té ulla importancia singularíssima. Voldria recordar que la Bíblia 
ha esta t, al llarg de tata la his tor ia d'Ot:t:idcnt, una mena de ped ra ele toe ele 
les t:reences i de [a cu ltura deIs seus pobres, un instrulllellt d' expan sió de [es 
doc trin es religioses deis pobles jucu i c ri sl ia i, per dest:01llptat, una pec1ra de toc 
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de la traducc ió perquc, C0111 ja V,l fer obscrv~ r Eugenc Nida, «no hi ha cap al tre 
tipus de lraducció quc lin gu i una hisloria tan dila tada , que invol ucri [anles 
Il engücs dife rell ts, que inelogui tipus de tcxtos tan diversos i que abasli \anles, i 
lan dife renc iades, arces cu llurals delmónr>. Si ens a!U rem a pensar-hi 1I 1lS segoll :', 
ele scguida ens aelonarclll quc la Bíbl ia no sois és un conjunt d'escrils sinó . COIll 
va esc ri ure Dallliil Roure, «un ambil de cul tura i de eli scurs. que consti tucix un 
deis coelis ncccssa ris per a explicar la noslra e ivi lit zació occi dental,). 1. pe r 
descomptat. des de l vessant lraductol6gic cal remarcar que es trac Ia c!'un lIi bre 
Illolt peculiar pe r quatre aspee tes. En prime r 1I0e, perquc esla formal per uns 
textos, o per una seric de lIibres, rnaneats eI'un orig inal maLcrial únic - en el 
sent il que avui donclll a un mJnUSCril origina l o a les proves d'imprem ta 
corrcgides per I'autor. En segon Iloc, perquc fins i 101 el seutÍtol ens ha pcrv ingul 
foss ilitzat ell una forma grega quc serveix per designar un conjun L. perú aqucst 
rnateix conjunl de Ili bres «canon ics» resul ta ser di feren t segons les difcrenls 
trad icions inlerpret<i li ves. En tercer Iloc, perquc es lracla d'un conjunt ele tex tos 
que porten aparellada una quant iwt d'es lud is, exegcsis, versions i COlllentaris que 
condicionen qualsevol nova lraclucc ió tol i que, paradox;lllllent. juqifiquen el rel 
que, allla rg de la hisl¿)ria, se n'hagin fel \an tes versiolls i lan d iverses. 1, en qLlarl 
Iloe. perquc a través de la seva conslan l rClraducció es vehicula una delermin<lc!;l 
ideolog ia religiosa, cI'abast mundia l. que. {JI Il arg del lemps, lalllbé ha anat 
adapl'-1n l-se, COIll e l tex t lllilleix. a les circulns taneies canv ianls del Illón . 

L'aspecle rnés inleressant de I'eno rme pro! iCeraei6 an tiga i moderna ele 
lraducc ions bíhliques és, dones, que la pode m co ns iderar una e ll carn ació 
historiea del milc de Babel - un Illi te essencial a !a nos tra condie ió de traduclors. 
0'a1l6 que pod ríem considerar una única lIe ngua, la par<i ul a de Oéu en la SCV<i 
forma primigenia, se n'ha dcrivat una Illu ltipl icita! necessarin, i potser confusa, 
de lraduccions humanes . La lraducció s'h i vcu, dones, emlll irallada en el di lema 
constanl enl re I'o rigina l in tocab le i la elivu lgac ió, inevitable i necessit ria. 
Qualsevol acte de lradueció, com el rnite ele Babe l, ens pOI servi r per elcscriure el 
con fl icte entre la un itat i la divers ilal, enlre l' homoge nc'i'lzac ió i la f'ragmcn tació, 
en tre e l coneixemcnl tanca! i pUl' i la d ivulgac i6 i popularització d'aques t 
coneixelllcnl. f és per aixo que, al lIa rg de la história, les traduccions bíbliques 
han anal apare ll é.ldes a, o han esperona t e ll es mateixcs, canvis dec isius en el 
pe ll samenl i ell la vi da. f\" hi ha prou de recordar els n0111S d' Alcuí de York 
(735-804), ele la Bíblia Poliglota COlJljJ!lffelJse (1514- 15 17), la versió !latina 
d'Erasme del No/{ TeS(W/lClIf ( 15 16), les traducciollS di rec tes de I'hebreu i de l 
gree de Lutcr (1522 i 1534), I'eelieió clilllcntina de la VII{gara (1592) o la l3íblia 
anglesa del reí Jaullle (161 1). Cadascuna d'aquestes traduccions representa un 
111ol11enl eu lminan l de la dia!eclica de negae ió crítica dc les versions i lee lures 
prececlellls enfoeat a refundar els principis que han de regir la in terprctació i ];1 

traducció, la manc ra de Ileg ir deis scus conlem pora ni s. Represc nt cn . en 
defInitiva, quina sera la nova visió de l Illón en aques tes soeietats. 
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El lllawix csclal espectacula r de trad uccions bíblique,.; eatalalles elcl pri mer 

ten; elel ,.;cgle xx róra de l lot inexplic,l hk si no ró~s i !!l capar¡os dc relacionar-lo 
amb I'clllhr;mlida múl ti p le d ' altres cmprcscs culturab rcvita litzadores dc l nou

cen ts, 1 lant sc v;ll que aquestes si!;u in ~entides com una nccessi lil l inst iluci()nal 

-COlll ho són les in ieiac\es per Frederie Clascar sota cls <Iusp icis de I'IEC-, ¡) 

de tipus p ieló", fo rmador i calequís ti c - COI11 les del Fornenl de Piclal 
C<l lnlana- , o hé una reiv ind icació elllinenllnen l liler¡l ri a - c l cas de la Fundaci6 

B íblica Cala lana- , n, finalmenl. eüln una cmprcsa d'ohject ius savis i e rud its 

- com va scr el cas de La Híbfi(/ de !v'lontserrat. :\qucst csclat de la traducció 

bíb li ca cala lana dcl primer lel\; de l seg le xx cns serve ix per cornprendre que 
havia COlllCIl<;,ll a apa rcixer Ull nou púb li e leclor que possihililava una acció 

importan l dc difusiú dcls texlOS relig iosos. J les ci rculllstúnc ics hisloriques que 
es tronearen aque ll a noraci() no en van imped ir, m,l lgr;ll 101, la seva cOl1timú'ull. el 

!'el rnaleix que el pare Glliu Camps s igui el traductor de dos deis volums «g rans" 
de L(/ !J(!J!i(l de rvtOlllserrat -1'El'fIlIgeli segoJl.\" .mlll lV/OfCI( (puhlicat el 19(3) i 

les E!)(s!o!cs ('oú,!iql/cs (puhlicat el 19:,)X)- , cns record a I¡¡ cont inuYtat d'llna 

cmpresa illici,lda moJts ;lIlys aban s, i 1<1 cOllt illllÚOlt d'lln<l ccrta ro rma d'cntend re 

la Iraclucc ió que canviarú. justament. duran! ilqucstS ,1I1)'S i que tind r;l. en la seva 

r-igu r<l, un,l de les persollali t;IIS Illés des tacadcs . 

Em rc re re ixo a al lh quc sol cm anomcnar I'cquivillcncia dinúmic<l dc la 

tr<lc!ucció, ,1 1;1 cons ide rae ió exp lícita de la finalita t i de l públic a qui la lraelucció 

va <ld rc<;ac!a. La in llucne ia de is estud is d'Eugcne Nida sob re aquesta manera dc 

conside r;lr 1;1 tmducc ió és cvic!cllt i corrcspon a la introducci6 moderna oc la 

per~pec t iV¡ l histórica i socio l(')gica en 1antes i tan tes alt res disc iplincs. Cal tenir 

presenl. a tnÓ, que e ll el cas de la trac!ucció híb li ca, aquestes 1eories van Higaoes 

a una rCllovaci6 aprorulld ida de l'Esg lésia i de la seV;l mancra d'cntend rc la 

divu lg<lció re ligiosa moderna. Joan XX III. al seu Discurs a la XV I SClman<t 

Bíblica Roman<l, e l 21 sctclllbrc 1960. deia que «I'actua l norimen l elels estudis 

híblics, i espccia llllcllt la difus i6 de novcs cd iciollS de la Sag rada Esc ri ptur;\' 
adaptadcs a !es cxigcncies i nI gnllJ oc cultu ra de Ics difercllLs classcs de fide ls . 

ohrc csperances a un nou cnvigori melll eJe la vida cr isti ana», 

Aqucsta neccssitat c!'ad,lptac ió a les exigcncics i grau de cultura de les 

classes socials, del púhlic, és e l quc el p¡l re Guiu Call1ps, ja ¡¡ linals deis anys 

cinquanta, havia troh;lt a ralta r Cll el llloelcl de les traduccions b íbliqucs del 

p ri mcr ten; ele l seglc. 1-10 ex pl icava alllb deta ll s explícits en un arti clc neerologic 

(BIII//elí de J'Assoc/aciá Híhfira de Cola/I/llva 32, 1(87) sobre l\arcÍs Casal i 

Va ll , I'cditor ;¡ndOr r~1 de la nova ven tura hiblística catalana eJe la segona meilat 

del :-.cg le. (Pcl" Hn)'s 1957-58 - escriu Guiu Camps- , elavant la urgencia ele rcr 

;lrr ihar <l rnans del pob lc la Paraula de Déu, els lllonjos de Montserral treballúvcm 
en la prepmaci6 del Nou 'festalllcn l, COIll a primer pas pcr dona r la Bíhl ia 

scnce ra. Vc icm quc I'eelició gran, eOlllellr¡ada a publicar el 1926, tcnia 

necessi'Iri;11llCIll una difusiIÍ reclllú.l a, ncccssilaria encara algulls ,1nys per ,1 lTibar a 

7 



terlne i caldria, a més, posar al di;1 cn un 11 i\\:: 1 I més assequi h1c cl Ilcllgu¡)[gc i les 
cx pli ca(,; i ons~~. No és q ue la vcr:-. i6 «gran» de Mont scrral no servís. perú era dar 
que cali a d isting ir eb públics i cls ohject ius, que calia d ifcrenciar les rUIll: i o n ~ de 
la traducci6 segoll "- ti '1 ui ancs~ill adrq:acles. I apro{i!ar l' cxpcri cll (,;i a erud ita de la 
versió primera per cmpchar cls fru its d'una traducci6 Illés asscquihl c. El maleix 
ah,l[ ES(,;,ltTé, al pri"Jlcg. dalat pe l ~e l clllbre de 1960, que prccedeix la scgo n;¡ 
cd i(,; iú de l NOI/ Tesflllllelll cscriu : «1 LI prcdilcCl: i6 pcls cswcl is bíblks ha c~ tal l 

ex pres..,ada al nostre IC lllpS per I"cdici6 de la que ja és co rrentlllcn t anomenat!a 
Lo 8 íh{;o de Mon tsclTa!. la gran obra del P. Ubac h. realil7éld<l -'ola els auspicis 
eneoratjadors de r Ahat 1"larce!. Alllh 101, les caracterísli'l ucs internes i externes 
d' aq uesta ed ició 1ll01ll1llleJltal 11 0 han penncs Illa i que fos ah;\.st i:lb lc al gran 

público és a di r. que r()~ popular. És ciar que mai \ampoc 11 0 s'havia prclcs. La 
Bíh li a popular hav iil de ser un rruit <l collir. un co p <lc ab<lt el tre hall ex lens 
c\"eslud i I"onalllenla!». 

Aquc~1 c~ n "i que es proclucix entre els tracl uclors bíbli cs oe MOlltsCrral entre 
cls <ln }'s 1950 j 1960 és un cl e l ~ prime rs cxelllples qu e c ns !lcr lll e¡ vcurc 
exp líciwlll clll formulada la Ico ri a lraelut: toli)gic.¡ dcb cl ircrenls ni"ells f"ul1c roJla Js . 
1 aix c) lin~ a I"cxtrem que le:-- primcrcs cdic iolls publicades del NOII TeSf(llJlelll 

afegien ulla nOla 0 11 s';ldveni a quc cls aulors i els edit or:;; de I'edició aco lli ricll els 
suggerimenls dcls lectors dcst inals a mill orar fUlures edi c i()n ~ de la Iradlleció. É~ 
a d ir que . en cen a Il l<l ncra. la ¡raduc<.:ió se silua"a claralllenl al servei deis lectors. 

De I"<.-:xi t eI'aqucst nou model de traducció Cll d¡)na fe l'espectacular historial 
deis li ralge~ de la nova vers iú elel lv'o lf Te .\"l(/llIell! deis Illonj os de f\..'loIl1serr'1l , 
un dcl:-- Ili hrc:-- de més gran difusi6 de l" cel ici 6 cawlana moderna. La pr imera 
edic ió de 196 J va fer un liral ge d' 11.000 exemplars que de seg uida 'van ser 
disl ri huüs. De la segona edi<.: i6, publ icada el desemhrc del mah::ix any 1961, sc' n 
va fe r un l ira tge g loba l de 3X.OOO cxc lnpbrs. La tc rcc r¡¡ edició pop ular va 
aparc ixer I'abril de 1963; el nombre d'cxemplars va ~e r de 3 1.000. La 'l uana 
ed ici6 é~ del lII a r~ de 1970. Men lreqa nl. e l fe hrer de 11J63. s' h¡¡ via publicat 
una cdici¡) deb 'lualrc evangc lis amb notcs redLú"dcs, i el 1972 es va to rn ar ,1 rc!" 
ulla cdici6 rcdu"ida del NOI( 7(~s'(// l/ ellf, suhvencionada . impresa per Casal ¡ Vall . 
amh ulla tirada (runs 50.000 cxemp lars. 

Ara hé, I"b.it espectacu lar eI'aquesta nova eel ició no és sois un exi! comercial. 
de dil"us ió. 1-1 0 éso !alllbé, de s int onia amh uns nous requis its de via hilitat 
lingüística, de moclernit l aci6 dcls registres i d'acoslamclll al cat<lb parlal. En un 

importan! art ide titu lat «( Pa ~ses i criteris e n la \'ersió catala na de l No tl 
Teswllle llt» (Re\'isra lhJ { Celllfe d'Esrudis Teo{ágic.,· de Mal/orco 56-57.1(88), el 
pare Gui u Call1ps fa una descripGió fo r~a deta ll <lda de l que va n ser els nOll s 
crite ri s de Iraducci6 que ell propugnav.l. 1, al cos tat de la invi abi lital d' enllesl ir 
]"eelició gran ele la Bíblia pcr després reu lli r els Illateixos tex tos cn un sol \'o lull1 
més assequihle, hi analilza la Il eccs~ i t ;¡t ind ispensable d'aclualit ;¡¡lr el lI cnguatgc. 
Necessilal , no cal dir-ho, que té 111011 ji vcure <1mb els conclici onanls polílics i 

8 



SOC i"lls a que C~ Irohava SO lm es el C¡lla li'l i quc esta cslrcla 1l1cn l ll igada a la 
consciencia del rct qu e el IlcllgUJlge US;lI ell la lilúrgi a so l qucdar li"al pcr un 
ICllI pS rnoll Il arg i scrveix, per lanl. de rcfcren t constanl de la ll cngua, ~(Com a 
punl de partida - hi cscri u- vórclll accc plar tina lim itac i6: la dc cenyi r-nos al 
llengualge usual. Dc~ de fa tcmps no en~cn)'am la nostra llengua a les e~co l cs, no 
la lIegim e ll el:-. It ih rc~ u'cst udi o dc c ullUra ni c n Ics pu blic¡lCio ns cli ¡lries 
d'informac ió () d'cs lxujo, no la sentim parlar a la rad io ni en la majori a d 'actc~ 

púb lics , No és esl rilny que, fin s persones culles de la nos lra gC llcrac ió no 
sil pigue n reconcixe r la scva própi il ll engua quan la vc ucn escrita. , Més decis iu 
CnC¡i ra pe r fc r-l1 os decantar cap a un ll engual ge usual és l'acti tud d' espcri l que la 
nostra gcneració illl posa , Vivlm e n un tClllpS que detes ta l'artill ci, exige ix la 
"cri tal i la ~ in ce r i tal. Aquel la enton ació que alglllls dcls nos lres lit crat~ solien 
prcnd rc així que tC ll ien la ploma als dits, I'cscrúpo l el ' usar el lex ic corren t i 
['arany de subsl ituir-Io amb paraules arcaiqucs o crucl itcs fan somriure els lectors 
tI'a ra, o bé el:-; (rohen rcpul si Ll s .. V;'¡rcm aeceplil r. dOIlC ~, aquesta lim itilció,., Val 
a dir, perú, que la nos lr<l IIcngua sc'ns h<l mosl ral prou gc ncrosil per poder, amb 
paciencia i cO llst;Hlci a, trohar la manera de dir el qu e volíern sense allullyar-nos 
dcl llenguiHge curren !. La voluntat de ce nyir-nos al llc ngualge usua l no 
compor la de cap manera ncgli ge ncia en la seva qualita t literari a. Tenícm en 
comple la propiel;1I i el va lor evocador del Il:xic, la sonor itat i ['Cslructura lilei!. 
variada i expressiv;¡ dc la frase, l' adapl<l<.: i6 de l II cnguatge bíbl ic a la nostra 
manera de parl ar. 111i rant sempre que el resul lal <.!'aquest Irchall rós I<Hl nalural 
quc, scgolls aquel la norma tan assenyada d' A/.orín, els q ui CIl S ll cgeixin eliguin 
espontúnialllcn l: J\ix o Iarnbé ho escri uri a jo», 

AqueS! IHl ll 11lodel 110 va dcixar de tenir oposi tors, i hi llagué li¡ cralS quc 
titilaren aqu c:- ta vcrsi6 de! N'o/! Te,\' f({/J/l' ll/ de sc r e~cr ita en un «c<l¡a la 
d 'e~p;:ll'cle n y;¡». En cOllt rapartida, <':0111 recapitubva el pare Guill Call1ps. també 
van se r Il lO lIs ds (ju i, entre e l poble «varen apre ndrc dc llcg ir en cala l ~1 pcr 
primera vegad a en el NfJ/l T(!~'I({!lIel/ f de Montserrat», A més a més. aquestes 
Iraduccions Illili 110 es van rer C Il UIl hui\, ~i1l6 consu ltanl aquell s seclors que 
pod ie ll aport<lr una op ini6 Illés f"onamcn tílcb , Des de la Com issió interdi ocesana 
pe r a l¡¡ vcrsió deis tex los lilúrgics al cata li'l, per cxempl e, es va dCIll;mar e[ parer 
de Sa lvador Esp ri u sobrc la vers i6 deis S{/lll/s, Aques ta consulta, que, sego ns 
Gu iu Carnps, v;\ dona r l[ oc a una extensa carta de co mentari pc r pa rl de 
I' csc riptor. dClllostra lanlull respec te per les opinions de Sa[vndor Espri u sobre la 
Ile ngua CO Ill la vol ullt at eclesiast ica perq ue e l tex t Iradu'i l pc rdll l"és amh 
la mmcix a con s i ~ l enc i a :1mb que perdu ra un tcxt literari . 

La profu nda renov<!<.:ió Cll el COllCcple de la traducc ió bíbli ca que s' hav ia 
inic i;lI des de ¡\'1o lll scrral es prodllÚl t:Hnbé arrcu dcl món, ['ocs anys després 
(J'haver-sc puhl ica l amb I'ex i! dese !"it I'ed ie ió del Nn/{ Tes/oll/ ellt , hom va 
cOlllcIH;ar a rcbre informació de la tasca dU la ¿¡ lermc per la Un ited Biblc Soc iely 
i es va n cs tab lir co nt actes a mb el pro fe ssor Euge ne Niela i c ls grups deis 
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sem inaris de traducc ió que el! ani mava o d ir igia . Guiu Call1ps ho ex plica a 
«Passes i cri te ri s en la vcrsió catalana del Nou Tesl<.llllctlt»: «L':lIly 1966 em va 
arr ibar a les Illans una traducció sud-americana del Nou Testament amb e[ títol 
Dios llego ({I /¡o/llbre . Gaircbé simu lti:lIli alllent s' havi a pub li cal una Irad ucci6 
an glesa- nord-alllcricana amb cltÍlol Coor! /V'ewslor Mor/cm lv/Oll. Era la primera 
vegada quc d'una man cra exlensa es traelLft·a una pa r! de la 13 íblia d'acord amb els 
cs tud is elllpresos per un grup de li ngüislc.s nord-american s des dc rei<.] a lgu ns 
anys, impulsaLs pel li ngüista Dr. Eugene A. Niela. L'esti l d'aq ues tes traduccions, 
quc 101 jusI donava els prim ers passos, i e l preu de Vend¡l rllOder<'ldíss im, havien 
permcs al cap de 5 anys, la disl ribució de dos Ill il ions i mi g cI 'exemp lars sud
atlle ri c::ms i de vint -i-vuil milions d 'exc mplars en anglCs». 

D'u n deIs semi na ri s organitzats per les Societ ats Bíb liques Unides, a l qual 
ass istí e l pare Guiu Camps, en va néixer encara una idea Illés avan~ada : la de 
prepm·<l r un NOII Test({lJIellf cala[a interconrcssiona l, part int de les trad uec iolls 
[itú rg iqucs , rcv isades i cOlll ple tadcs <1 mb la col ·laboraeió de catoli cs i evangel ics. 
Aquesta idea d'u na traducció col·lectiva, ideologiealllenL consensuada, va qua [lar 
fin ahnent en )'cd ieió de Lo Bíblio, traducc i() interconrcss iona l, prollloguda per 
l' Associació Bíbli ca de Catalunya, I'editorial Ciare! i Ics Soc ietat s 13íbli ques 
Uni des, i publ icada a Barce [ona el 1993. 

D'al guna Ill<lnera, podríem d ir que en lre les d ivergcnc ies exi slents entre les 
traduccion s bíbl iques cata lanes de l pr imer t e r~ de[ segle i aques la traducc ió 
consensuada aClUal hi ha lot I'abi sme ele la histori¡l rnoderna dc la lraducció i. 
cc rtament, un rcs um viv íss illl de l que ha esta t i és la h istori a de la Iraducc i6 
a Ca talunya . Un abi sme que ha es tal salvat un<l i una alu·a vegada grac ies a 
l'abnegació, [a clar ividencia, e l trcbal l i la modest ia el'homcs com el pare Gu iu 
Camps. 

Va ser prec ísa mellt en el moment de la publicació de L({ /J íblio inte r
confessional que els professors ele [a Fac ul l<l t de Traducció i d' 1n tcrpretaci6 cns 
havíc lll adonal de la importancia de l"er concixer els treba ll s el'Eugene Nida.;l qu i 
acaba ve m de conv idar a fe r un sen'lÍnari en aquesta unive rsit at. Aquella fdi<; 
coincidencia e lls va pcnnetre dc reunir un deis núx illls inspi radors teori cs de la 
traducc ió en generaL i de la traduec ió bíblica en particula r, amb un de is nÜl xi lll s 
impu [sors de [a traelucció bíb li ca a Catalunya i d ' ad onar-nos, no sense recanc;a, 
del trajecte historic importan tíssim que la nostnl jove di sc iplina encara no havia 
tingul lemp s d'ass im ila r i d'ap ro rund ir. Gosari a d ir que, d 'aleshorcs c n ~a , 

!' horit zó f"ruetífer ele la trad ucció b íblica i I'horitzó var ia t, apass iona nL i poe 
ex pl orat de la hi storia de les traduccioll s bibli ques catalanes, han estal scmpre 
prcsents en el contcxt de la noslra docencia i de la nostra recerca acadcm iqucs; 
que hi hem intentat buscar excmplcs quc cns aj udessin a vcurc quina era I'actitud 
que calia adoptar dava nt al tres pa recl· [es de [a tradllcció; i que hi hem trohal 
exemp les a bastillllc llt. Pero que, sobrelOt. ens hcm aclonat que el Ilarguíssi lll 
corrent de la traclucció bíblica, amb to tes les imp[icacions históriques i eu]¡ura ls 
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que pOI aportar. forma. juntamell l amb d corren l de les Iraduccions cI~ssiq lles. 

un cabal de saher i d 'cx pericllc ia que cns ha de servir per modela r les nostrcs 
c~lratcgics lr<lduclorcs aclua ls. 1 sen:..; du hlc. cn la pcr"'ona de l pare Gu iu Camps. 
lenim un dei s excll1 p lc~ mú cmi ncnl~ del .. abe r que fins anli cn~ ha·lranslllh 
aqLlc~l:I hranca d..:: la noslra disci plina . 

I~s pc !" i li .\t) que :l!"il cm pcrrnclo. Exccl·lenlís ... im i Magnífic R,,::clor de la 
Univcr!-iwI Autónoma de B;lrcclona. de sol·lici lar per ,ti pare Guiu Camps el grall 
de dOClor fu)//o/"i.\" ("{{II.\(/ que cns servcixi per a ex prcssar la l10stra gril li lud erwcrs 
la SC.Vil pcr.'iona i la lasca que ha dUI a lome i el llO.'i lrc rcconcixe lllcnl a ulla de 
Ic.'i Iradicioll:'- 1l1 ~S lIargues, d i verses i fruclífcrc.'i dins e l C;1I11P de la traducció: la 
traducc i(¡ híhl ica. 
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DISCURS 
DEL 

PARE GUIU CAMPS 



SalUlac ions . 

P~r a mi és de gran va lor la Jisl inc i6 que la L' niversi lal ..... \ulonoma de Barcelona 
l11'h,l concedil, d ' acord mnb la propos la presenlada per la Facu llat de Tradueeió i 
d·lnlerprelació. La Un iversi lal ha vo lgut va lorar una dedicació de més de Irellla 
<lllyS <t lradu ir una obr,l c lau de la Ilostra cu]¡ura COlll 11<1 es lal i és ene,l ra la Bíh li a. 

l\quí vo ldria fer cons[¡]r expressamelll aixo que totl1om sap: el Illeu treba ll de 
traductor no h,l eSlal111a i, durant aques ls anys, una oh ra persona l en solilari. Són 
mol ls cls qu i, amb el seu conscl l o ~ll1lb la .'eva col·lahnració, m'han acompanyal 
en dive rsos mOlllell!s del Illeu Ircball. Fin~ i 101 es dóna el cas que. en algun scc
lor, puc ben d ir que el Ireba ll és lúsicalllclll (l'e 11 5, i que jo sóc lan sois el qui els 
he aco1l1panya!. ¡,·\ixó és verilal sohrclot dei s qui han don, 11 b eb rrera nú en 1<1 
prep,lI',lció de la Bíblia interconfess ional. Per aix() crec que la distinció que avui 
em concediu els vol incloure en honi1 pan a tols e ll s. 

En aquesls mOlllen ls penso lambé Illolt en el d ia que l'Esco la Un ive rsi tilria, 
a ra Pandtat de 'T'r,lducció i d '[ nlerpretació. ell ocasió cI'lIn<.l (aula rodona <1mb el 
DI'. Eugene Niela, cm va donar !'oporlun ita! de cnneixer aquest centre docen !. La 
lllcva experienc ia em convenc ia cada vegada més quc, per crear bons Iraductors, 
no era suficiellt el cOlle iXell1enl ¡ilo lng ic de la Ilengu;l origin¡l! i de la !lengua 
rcceplora. Era necess,lri també aprendre I'an de IrallS I11clre. va lellt-se de la ira
ducció. 101 el que el !Icngualgc original volia c01ll1l1l ic8 r als de! seu món. Pcr a 
<lix() e ra indi",pcnsable que. en alguns centres un i\'c r:-;ilari:-; . exi:-.tís I' cspecial ital 
de traducció, o mil lO!" enC;l ra. COIll s'ha!'et aquí. una Facul l,ll de Traducció i d ' ln
lerprctac ió. Aque ll d i<l v<lig com provar que ¡'esco la que jo desitjava ja existia, 
ben i1l1p lanlada. am h hon professonlt i 1l\olls alumncs, i arnh la garanti;l d'uns 
<lnys de rodatge, :'-\ 1' <1 que, rcconeguda C0111 ,1 facu lta!' ha compJcrl el:-; vin l-i-cinc 
anys d'ex islenc i'l . 111c'n I'elicito i us en I"elici lo. Esleu satis l'ent una Ileccssilal 
importanl de la nnslra cul tura. 

Dit aix(\ su puso que espere u algun;l parallb sohre la lllCV<l Irajecl6ria COlll a ln1 -
duclor de b I3 íb lia al catala. Procuraré asscnyalar-nc breulllent les línics principa ls. 

l. Una opció previa 

Abans, pe["(\ vo ldria rccordar un;l dcc isió pres,l du ranl la decada de l 1950- 1960, 
reCerent a I' CS lil i al nivel l de l llcngll<llge que convenía posar Cll joco No es tracla
va d'utla opció destinada tan so is a l trebal! dc traducció, pero és ccrl que el va 
marcar assenya lad<llllellt. Per aquells mOlllcnts. el poc que era peflnes d'cscriurc 
cn cata lú duia gc neralmcnl cl sege ll de l que so líClll d ir-ne un cowJó lilemri. No 
m'en lreti ndré ara a descr iurc'n les caraclerístiques. D'a ltres ho han I'ellll illor del 
que podria f"cr-ho jo. L1avors més que Ilwi cra cIar que, si volíem obteni r un Ilen
guatgc elllenedor i viu per a tolholll , convenia ceny ir-nos al parlar més usual. 

Recu ll o algll lles paraules que lIavors vaig escriu rc pCllsam cn la traducció de 
la Bíblia. Pcr aquell !elllps «cren Illol ts c ls qu i no havien lingu! mai a Ics lll<lnS un 
escril en cataJa. ¡::" ins i tot persones cu ltes no sabiell rccollcixer la seva pr(¡pia 
Ilenguil quan la ve ien escr ila». 
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1\:1és dcc isiu ellc;lr;l pcrquc c ll S dccanlósim cap a un Ilcngu<llgc usual cr;l 
(<I'acti tud cl' cs pcri l que la gCll t d ' aqucJ Ll gC llcració ja CO Ill Cll <; ava d'illlposar. 
Vivíelll en UllS telll ps que detesliJva els <lnific is i ex igia la vcritaL i la sinccrit aL 
L'c nlonaciú que alguns deis nOSlres lit c ral~ ~ol i en prendrc quan lcnien la ploma 
als di lS. e l seu cscrll pol d' LI ~ar un ICx ic corre nl i el seu afany de '!-' uhst ilu ir-Io amh 
paraulcs arca iqucs o c rtldi l e~ ja fe ien sOlllriurc algulls deis seus lectors. quc pOl
ser lin~ i toL Iroha \'cn repulsi u aquel l c~til». 

«La vol ull tat de cenyi r-nos al Ilcngu; tlge usual no componava. peró. negl igen
cia cn la SCV<l qual ila t literúria . Vo1íC 1l1 ten ir en comple la propicLat i el v;llar cvo
cador del Icxi¡,;. 1,1 sonoritat i I'C:-lrUCLura l'i'lC il, variad;l i cxpressiva de 1;1 frase. 
I'adaplació ele l lI ell gualge original a la l10s lra manera de parl ar. miranl scmprc 
que. dcsprés cl' hnver treba ll al un texl, el resul tat ros tan natural que, d'acord alllb 
una norllla moll asse nyada d'Azorín. els qu i el lIegissi n o I'cscoltessi n diguessin 
e~pollti1n i al1lenl: Aix<') també ho escri uriajo.» 

Aquella orienl;¡ciú. lIavors. era discutida per molts. En una reunió convocada 
cx pres~a ll1cnt, un deis principal s opo~ilOrs donava solcm l1 cllIcn l el seu parer amb 
aq uc~(Cs rarauks: «Si es publica un Nou 'r esWlllcll t en ;ltluesl cal illa d'cspardc
nya, lols cls nostrcs litcr;llS s'csqu in<;aran Ics vcst idurcs. «Ara. pCI:?>. ja és <lmp];'I
rncnt acccptad;1. En d6nil tcstimoni. per exc lllple, una antologia de textos quc, V;:l ll 

des del jovc PompclJ F:IIJra (1 lS91). lin ~ als darrers dies de Salvador Espriu. E~ la 
rccollida per X. Pcricay en Callm c(lra de /a l/engl/o (Barce lona 19R7). L"autor 
intnxlucix la se\'a an tolog ia amb tique'" ICllla pres 1. R. Jilllc.!nc/: «Qu ien c~cribe 
CO Ill O se habla id Ill;.\s lejos e ll d por\'en ir que quien escri be C()1lI0 se escribe.» 

2. La tradllcció d e la Bíblia: un lreball sing,lI lar 

Ent ran L ja a parlar de In Irad ucció dc la Bíh li a, voldria fe!" nOlar una singu la ri tat 
d·aquesl treball. tant pel que fa als textos que caltradui r COIll pel que fa als de ~;(j· 

nataris de la traduc¡,;i6. 

2.1. Helll de d i!". primer de 101. que la lJíblia. més que un ¡ex\. és un rccul1 
molt ilmp li de tex tos. que va des del G(:llcs i fin s a I"A pm;ali p:-: i: una au tclllic<l 
bibliorecfI. Aix <') és cl que, ori g inüriamcnt. volia dir la paraula grega lJ ihli({. A 
lllés de les d iferenc ies (J"au tors , (1" cela 1 i de generes en cls diverso.s Ilibres, la 
Bíblia dcb t:r isti<l ll s c:- reparle ix ent re cl que <I nOlllCllClll ¡' Antic i e l Nou Testa
rnen l. L' Antic eslü ct'crit en hcbreu, <1m b hreus passa lgcs rcelactat:-. en arameu. El 
NO ll esta escr it en grec , pero en un grcc que sov inl lransp<.lrc ll tél el scu rcrefons 
!lebrel! o arallleu. L' All tic Testalllelll grec anomenat de is SC{(III!tI conlé. a més. un 
grup de lI ibres no admcsos en el d mon deis juells. Majoritarialllcnt són traclucció 
eI'un orig inal hcbrcu o arallleu i. per tanl. Cl" ull grcc notab lcmclll semi ti tLi.lI1L. Són 
els anolllcnals del/le/"oc{//}()/}ic.\", 11 0 admcsos per algul1s del.s cri s! ians CO I1l a part 
de la Bíhlia . Així ~() n , ell conj unl , els tcxto~ bíblics que cal tradui r. 

2.2. Talllhé pc! que fa als destinatari s de les scvcs lrad uccio ns. la Bíblia ocupa 
un Il oc molL s ingular. Fil1 ~ si cn.s cc nyi lll tall so l ~ a la Iloslra Ilcngua, una traduc-
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ció de la Bíblia i nlcrcssa c ls un ivcrs itaris pe l seu va lor literari: intcrcssa e ncara 
molts c~lUd i()sos pel seu valor relig iós: eom él tex' que pOI ser cantal o procla ma!, 
és fonamcnlal ell les cclcbracio lls del cultc cri s lia ¡ deis !:iC lIS sagrmncnts. L atCIl 
ció a UIl S dcs¡ in;¡tari s tan d iversos dcmJnar;1 un nive ll comú dc tradu.ce ió, o bé 
prcpmnr-nc mé!-> eI ' una al mi1tcix IClll ps. O'nltra banda. el fe l que la Bíblia trad u-¡
da tingui Un¡l dcsti nac iú tan variada fa que es dirongu i m o ll més que c ls alll"eS Il i
bres que se so lcn ed itar. 

2.3. El p.-i mc r pas (le !" tradu ir la Ilíb lia: cOllc ixc r i rcsoldrc les d iticul ta ts del 
text odginal 

Expo~ar [¿j n so is una ilmolog ia ele les dificul tats Inés carac tc rístiqucs eI ' un lCx l tan 
cxtcns i tan diversific a! se ria entrar en un bose pe rdedor. COlllcn¡;aré per les tres 
primc rcs parau les del Gencsi . sen se bai xar Illassa en eb dcta ll s Illés Iccnics. 

2.]. 1. Diu el lext ele la Bíblia catalana i nt ercon rc~s iolla l (Bel ): «Al pri ncipi 
Déu va crear» (segul:ix (cl cel i la lerra»). Pero en la nOla!J podctl IIcgi r: (Una 
altra lraelucc ió possible seria: QlIal/ D éll \.{/ cVll/ el/fo/" o cremo (segueix el ("el i /0 

l erra). 
Pe!" ex pl icar la ba~e el'aq uesta doble Irau ucci6 demanaré uns minuts de 

paciencia ab qu i no eslan inieiats en les peculiari tats de la lIengua original. El 
lex l ~s difícil. pcrquc la primera paraula, compos t<l de la preposició en i Ull 110m, 
a !ll ~S d 'una doble incertesa, semi'llll iea i sin t ~lC l i c a , es ta vocalit Lada sell sc l'arti
ele de termina!. Algun cs escoles ele lec tura del texto ICI1ill1 ell (;omple quc f"i ns al 
seg lc VI dC l'hebrcu s'escrivia sellSC voca ls, no dona riell cap importanc ia a la 
qüest ió de la presencia o l'abscllci<l de I'<lrticle davant la primera paraula. Pero la 
w rsió grega tli ta de/s Sefm/!o, anterior a la nos tra era, i l' eva ngc li de l oan, que 
in tencionada lllcll l cO llle ll lta amb la malcixa paraula de l Gencsi, ollle len igual 
Illcnt I'an icle, Potse r ealdria afegi r-hi t<1lllbé el comen((<.I mClll de la pri mera carta 
de J O:lIl. Aix6 ind ica que ]'omissió de I'anide en el text hehreu devia seguir una 
Iradi ció be ll arrd ada pe l que fa al se llli t que donaven al ¡ex!. Atgll nes diflcu llals 
si ntac liq ues també es podrien faci li tar per aquest ca ll1 í, si el verb «crear» no el 
voca li tzés~ i lll CO Ill un pe/jene. sinó COIll un i/(fillitill reg it per la paraula anlerior. 

Un (ex l de la carta de Jm 1, 18 in terpreta. sense cap duble, les tres primeres 
paraules del Gn, i ens proposa d 'obri r al u·es c<lmins, tanl pel que fa a la sin laxi de 
Gn 1, CO Ill per la semillll ica de la seva primera paraula. Di u així: «EII (e l Pare de 
les lIums) ha decidit fer-nos néixer pe!" mitjá d ' una paraula de veri tat , perquc fós
sim COIll una primícia de les seves creatures.» 

El Il1ClJ lllcstrc, E. Zolli, que havia estat el Gran Rabí de Roma, ralll iliaritza t, 
per t<1llt , ¡1 mb els Il1 ctodes d 'interprctació jueva, expli (;ava el lexl de 1m COIll ulla 
relcclur,l de les tres primcrcs paraules del Genesi ell es ti l preCab¡llístic . Les lIel res 
fi l1 nl s ele les tres paraules són /clll, 'olef, i IIl ell/. qu e s6n les lIe lres da n·era, prim e
ra i Ill itjana de l'¡¡lrabel hebreu, Posades en orelre alrabcli c tenim la parau la 'c lllel , 

que vo l di r veriwl. Aquí, COIll en el Jn 1, 1-3. Déu o el Pare de les llums ho I"a 
venir {OI a l'exis tenc ia o cns (<fa néixe l"» per Illitja de la paraula. logos. Perque, 
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scgol1s la na rració dc Gil 1, C;.lClascuna de les coses crcades cO rn CI1 Y'l a ex istir 
qunn la parau la de Déu ordena «que sigu i», El verb di}; en hebreu i en la ve rsi,) 
aramea que es Ilegia en les sinagogues, cra 'amar que, alllb un prcfonnaliu nomi 
nal. rcsu ltava f}J(! /}//"{{, en grec lógos, Així, person ificanl la l'aFillt/a, no cs ¡r¡¡du',:l 
d)éu digu!5» , sinó <da parau la del Senyor digué», 

En el L/lb!'() de lu S'(I\'leso 18, 14- 16 lIeg im un exelllp lc 111011 c;"pressiu de 1,1 
manera COI11 la trad iciú juc\'<l lardall :l personilicava la parau];J di vin a, El denel 
elel Senyor de fe r mori r els prill1 ogcnil~ d'Egiplc s'hi ex plica així: «Mcmrc un 
sil ctlc i tranqu il cmbo1ca llav<l I'univcrs i la nit era al hell llIig de la ~cva cursa, la 
I'os/m pon:llda !o!pod(!}'o,w, dcixan t cls lrons rcinls, es va lIa1H;ar dcs del ceJ COIll 

Ull guerrer implacable al mi g del país destinal a I'exterlllini: brandava com una 
es pasa eSlllolada el \'os trc <.Iecrct irre\'ocable. DrctJ alli'L locanl el cel i trepiljanl 
la (erra, hu va oll1pli r to! dc rnor! ». L'cvangcli de Joan . quan d iu que «ell un prin
ci pi exist ia (el qu i és) 1;1 paraula. i la paraula era en Déu i 1¡1 paraula era Déu », 
devia cn lendrc eI 'u na mancra sClllbl ant aquclla paraula per mitja elc la <ju;t! tol ha 
yinguI a I' exiqcnc ia. 

En Jm 1, 18, la ¡Jaral/I{/ cre{/do/"{/, in tcrpretant al Illateix (CIll IlS Jc~ llc!res 
linnls de les Irc~ primcres paraules de Gn l . és IHI}"({II/a de ,'('rifaf. 

A més, perú, «e l Pare ele les Il ulll~ enE' ha le l néixer per rnilj~1 d'una paraula de 
"crita!, perqllc róss im com una prill/íci{/ ele les scves crcalures)}, Aquí Jm no ha 
Iradtú'! «en UIl princi pi » la pri mera parallla de Gn 1: I'ha traelu"lda «com una pri
micia», traducci6 pcrf'cctame nt normal. Un bon exclllplc deis el iversos ~e l1 tits que 
pot prendre la primera parau la del Gn ens el d6n<1 Si r 1, 14. 16. 18. És una Iraduc
ció grega d'un orig inal hebrcu aquí percluL Pcn') la trael ucc i6 sir iaca pel"lnCI de 
conjec lurar seri OSalllCnl que l'hcbreu hi repetia Ires vegacles la mateix;¡ paraula 
del c() l1len~arnc nt del Gn. És la sent encia cOlleguel¡¡ : «Principi ele Savic~a és 
vencrar el SCIIYOD), tradu 'lela gellenll ll1cnt: ( Princi pi ele Savic~(l és el tClllor dd 
ScnY0J")}. Pcro Sir 1, 14.16,1 S en el6níl Ires Iraducciol1 s di fcrcllt s, 3mb la volun tal 
d'i nd icar una progressió. Diu així: «Vc nerar el SClIyor é:-. pril/ci¡Ji de sav iesa .. 
Venerar el scnyor és p/eJlillld de s;w iesa .. Venerar el Scnyor és corolla de savie· 
~a». La dirercn<.:i a s 'explica perquc eltcnnc !lebreu rcs/¡il sig nilica própi,HllenL el 
primerfmil () !)Filllh:i{/, i es 1'01 enlenclre com un fruil primcrcnc. un frui l scleclC, 
{) e l millor clels frui ts. 

La intcrpretac ió dc Jm no so lamcnt dóna una senúnlica difercnL de la primera 
parau la, lradu'iela genera lrnerll «al principi)} o «va cOlllcn¡;ar» . segons 1<1 1101<1 h. 
si nó que entén l'oraci6 formada pe!' les (res pri meres paraules com subordinada tl 

una oració que ve elesprés. Així ha enlen ien talllbé cls eornent aris rabínics Illedie
vals. La in Lerpretac ió d' 'Aben Ezra es pod ria 1r¿1e1u ir ¡¡ixí: «Quan en un principi 
Déu crea el ccl i la (erra, i la terra cra caótica i deso lada .... Déu di gué: Que sigu i 
la Hum». Si doncm per bona la subordinació, COIll sernhJa que clernana el sentil 
del texl, no seria correcta la traducció gencralrnent acl mcsa, que diu: «Al principi 
Déu crea el cel i la [erT<l». Pero la interprClaci6 ele Jm va més en llá en la :-.uborcli 
nació, ja que diu «ells ha fe lnéixer». Així no s'alura en la creac ió de la lIum, si nó 
quc incloll a lrncnys la crcaci6 de J'hollle qua n es rcf'e reix a lIosa/fres. Probable
ment pcnsava fins a 2, 1, que diu: «Així van quedar acabaLs el cel i la terra <lll1h 
tots els seus es tols», ren t ele la paraula {/('{¡/){/lS, com una il/e/IISió, amb les Ixtrau-
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les EII 1m pril/{:ipi amb que havi a CO IllCnt;al Gn l. l . Jm cntén la subordinació 
com una fin al: «pcrqlle róssim com una primícia». 

Comparan! Jm 1, I S amb Gn l . l . és dar que .1m lIegia el pelfecle «Déu va 
crean> qU ~lIl diu. amh un si nonim. que el Parc de les lIullls CIl S «va rer néixcr», 
Per() pe!' obteni r Ullél final , no lIi ga di reclament la parall la jJri///ícia amh el \'crb, 
sin ó que l' interpreta amh un nomo les se\'e.\ crea/l/res. I"C ll t així mol! més racil la 
cons!rucc i6 s in t~\ct i ca, Arnés, !'cxprcssi6 «(;0 111 ulla pr i Jl1Ít: ia )~ indica que L<1mhé 
.1m II cg in 1,\ primera paraula de Gn sellse l\\r!ick ck:tcrlllinal. Així 1m 1, 18 aval;\ 
la IradLl cc i() que la Be l pro posa CIl 1<1 se va nola b. 

2 .~.2. No cal d ir quc les dificultats de cr íti ca lext u,11 i les que es presenten per 
ell tcndrc el ¡cxt que s'ha de trac!uir no són lO tes ta1l cOlllplicades COtll aquesta. 
M' hc CS ICS exccssivamclll en parlar de les tres prilllcrcs paraulcs de l Gn. primer 
de lO t perq uc són les que lot segu it surten a I'cncollt re quan obrim la Bíblia, i 
scgonamenl pel ress(¡ que le llen e ll UIlS punt s cli.lu de JI1 i de Jm. En aqucst darrer 
senti l avancen un bon excmple c! ' un fel constan l en el pU1l1 dc pan ida per trad uir 
11101lS lIoes del Nou Teslalllcn L Per clltcnd re' ls b~ no pode m presci nd ir del seu 
rere rons hehreu o arallleu de l' Antic TestalllcnL 

2.4. Com cOl1ll.lni C~II- a ls nosll-es oicnt s o Icc tors el qu c CI1S di .. el t ex t original 

Sabcn! que no P,1r1 0 a Ull públic dCSCOllc ixcdür del que é~ una trac!ucció. no 
Ill'enlrclindré ara a cx posar que ea l fcr perqu c all a quc tran slllclelll als qui ens 
cscol tcn o C II S lI egeixell sigui rebut d'una mancra scmbJan L a la dei s qui rebien el 
lext original. Aquí també ent rar en dCla ll s seria penetrar en tot un bosc. Donaré 
tan sois al gun cxernplc de C0111 són els dcstin ataris c!e l,ltraducció bíb lica 0 11 jo he 
trehallat i de la prcparació que tenen per rebre· la. 

2.4. 1. Els destinataris més típics d'aqucst a trnducc ió són els qui participen en 
les ce lebracions deis dies res tius i en les dcb divcr~os sagramcnls. Poden parti ci· 
par- hi !alll amh els can lS COIll escoltant les lecwrcs. E~ tracia. pcr lan!. d 'un cSlil 
ora l. que demana podcr scr compres al IKI ~ del leClor o del cantor. que no s'mu
reno Aixü dCllIana frases brcus, alllh poq ucs subord inades. ¡preferir r ordre habi 
lual d 'agenl. seguit del predicat \'erbal. col·locall l bé després els di vcrsos comple
lllenl S. Cal evita r, no cal dir·ho, els cquívoc.:s que no e~ VC lIe ll en un lext escri\. 
peró se. sellten cn un lexl pronuncia\. En lextos desti nals al cant eonvé, a més . 
estar atent al ritme d'una bOlla dislrihució deis accents i a les vocal s en contacle 
que podrien varia r el nombre de síl ·labes. 

2.4 .2. Una caraclerística d 'aqucstcs traduccions és que difícilmelll es podcn 
canvial'. Els textos dcstinats a la lect ura, si es corrcgeixen en noves edi cions, 11 0 

van d 'ncord nlllh els que encara eslan en úS. Ln fi xaci6 deis tex tos és encara Illés 
notablc CIl cls cants que s' han fel populí:\rs. Per donar· ne un exem pJc, recordelll 
que Ino ll a ge nt canta (<Servi u el Senyor amh alegria»). És una traducc ió del lI at í 
que nO dóna idca del que diu el ¡ex t origina l. En el scu cOll text sen ';" té UIl senl it 
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cul tual, i {llIIb nlegria significa la gallara d'un aplec I'es ti u. CO Ill s6n els C:lnts. la 
cr idória, les danscs . Pcr <lixcl hCIll trnduú «DoncLl cul!c ,, [ Scnyor amb calll s de 
resta». Entrara algu ll dia la traduc<.:ió correc ta en el GlIl( popular? 

Poe rreqii~ nl. pel"C'l molt signiflcatiu , és el GIS de tex tos que es rcpeleixen 
~(}\Iin l de melll (¡ria . Pcnso . ahan s que rc~, cn la prcg il ri a del (~ P'lren{)s trc» . Tam bé 
aquí dcmanaré als qu i no cs tan prou inici ats (: 11 les peculiarita ts del grcc í de 1'11 -

rallle ll llll S rninlll ~ de paciencia. 
Diclll així ell la irwocaci ó: «Pare noqre que cs teu en el ce !» . Per entcnd re la 

sinlaxi netalllenl aralllea del lexl grcc de ¡\-11 6, 9. podrícm intentar ele dona r- n~ 

una \'e rsió de correspondencia formal. Seria: «Pare nostre el (q ue) en el cc l ~>. 

U5anl I'<lnicle el. en Iloe del relaliu qlle, 1';lUtor h:l volgu l traduir la panícula ara
mea di. «El en el cc!». im plíeitamcnI cs eontraposa a «c! en la tCITa». Per aixCl en 
el leecionari li llírgie (Fcri al /1 , n. 25) helll Iradu'fl «Pare llos \rc del ceb). Vam pr¡;
fcri r «de l eel» el «ce l¡;stii11», usat també lin s ¡1 set vegadcs en MI, pc rquc «ce les
tial », en cala lú. no s'cll tcndr ia norrnalment d ' al1 b que el dislingeix del «pare dc la 
lerra», sin6 COlll ull a qua lil a\ prccio~a que li corrcspon. /\ ll1é~, el texl grcc, 
scguinl el rercf"ons ararrleu, rc ia de la in vocac i6 un" propos ieió nom inal. La \'cr
si6 lIatina!lo ~'acont e nta amh el rel de SUh 51i lllir cl rcl aliu qlfe " I' anicle el, si nó 
que uncix cl pred ical al subjccle alllh el \'crh copulatiu ser. i d iu: «Palcr 1l0Slcr, 
qui es in coe l i~)) . La ve rsin catalana llsUill. scguil1l la lIatina. ha entes el verb ser 
cn scntí¡ loc¡lIiu : qlf(, e~{() f f en el ce l. Així ha acabat de di s t al1c iar-~c del sentí t ori 
gina l. Ens a trc\' ircm a corregir-b ',' 

Els tres e ~lics que scgueixc n la in voeac ió presenten lalll hé l e ~ sev..::s dificu l
tals. ·rots l r1..!S te nen Ulla ,,::s lnlc tura se lll bla ll l. Acaben alllh el rnate íx si ntagma. 
fonn.ll pe!' un Il OIll i e l possess iu: «e l vos l]'e 11 0 111 , e l vostrc Regne, la vos tra 
vo lun tat ». preced it d'un verh pa ~.'ii u o im personal. quc exprcssa un desig: «sigui 
silntif-ieat, vingui , raeí's» . Aquesls cst i c~ ICllen una sC lllbJaIl ~a Illoh eslrcta amh 
I'antiquíssillla pregaria j ueva anolllcnada «Qaddi slp>, que podríem traduir ai xí: 
«Que la gr:lIldesa i In sanledill del sc u nom glori ós resplcndcixi CI1 el món que e l! 
ha creal scgons la seva voluntal: que e ll insli lUeixi el seu Rcgne en vicia vos tra. cn 
cls vos tres d íes i cn vi da de Inl el casal d' Israel. hen avi a\ i en el tcm ps que ja 
arri ba». Dcixant de h:mda una in tcrprctaeió que clltend ria el primer C51ic corn una 
bcned icc ió devot a, ad rc<;ada al 11 0m del «Pare del ce!» que acabelll de pronu nciar. 
podclll entcndre els Ir..::s verhs cOIll/)(Issi/lS o impersollal divills, qu c rcspcc tuosa
lllcnt indiqucn el «Pare del ce b> co rn a I'ngelll a qui cns adrecelll. Ens convi den iI 
entcndre- ho ai xí els tex tos d ' E/ 36,20-24 i 38, 16.2 3. El Sen)'o r. dcsprés dc 
recordar com s' havia \'ist obli ga t a dispersar el poblc c! ' Isracl entrc les l1i1 ciollS 
diu que així «van profanar el lll CU sant 11 0 m fC1l1 que digucss in cr cll s: Aqucsl Ó 

el poblc del Se nyor, perü ~ ' h a vi st ohligat a abandonar el scu país». Pcr csborrar. 
dones, la pro fanació del seu sant nom , el Scnyor anuncia aixó: <do (agcnt ) ~anl i fi 

caré el lncu gran nom, qu e 11:1 queda! profana! entre cls alu'cs pobles per la vust ra 
presenc iO] elllllig eI'e lls. Quan jo faré resplcndi r en vosall rcs la meva salltedal al s 
ulI s dc les naciolls, sabran que jo sóc el ScnyoD). l aregcix: «Us ap legaré de 101.'1 
e ls pa"isos .. . abocaré sobre vosa ltrcs aigua pura ... LI S donaré un CO l' nou i un espe
rit 110 U ... posaré el mcu Esperit dins vost re i faré que scguiu cls melis preCepleS»). 
NOlcu qllc I'agl'lll quc «s,ulliflca» així <,e l nom del Senyor) és el Senyor rnal cix. 
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La pregaria dcl Qaddi sh transparcnta claramcnt les paraules (r Ez. citades li teral
mcnt de JR, 16.23, i ~ u bst i ( uei x tan sois e l \'erb aclill per un {JClSSill dil'Í. 

Scgons aixo. hcm dc \'cure en la pelició del prim er est ic un dcsig que es C0111-

plei;"i la promcsa anunciada en El' .. En cala la ca ldr in. per tan!, lraduir: «Fcu 
rcsplend ír la sanl cdal dcl vos trc nom). s'cn!én «corn plint la rCIlovaci6 de l vostrc 
pobk. que vau promc lre c il la profecia d 'Ezequ íeb. Scm blantlllent ca ldr ia cntcn
d rc cls dos eSlics segUcnts. La traducc ió de MI 6, 9-10 que jo proposava per al 
Icccionari lilúrgic corrcspo llcnt anava per aquí. pero els altres col·lahoradors van 
obj cct<ll" que nin gú no acceplar ia aquc ll a Iraducció. La BCI ha tradu"¡"t: «Sanlif"i ca 
cl ¡e ll 11(111 », i jo d iría sClllhlanllll clll «v in c a regnar, cOlllp leix h.1 leva vo lulllal ». 
S'at r(;v ir~1 algú afer aqucs t pas? 

2.4. ~. Vo("a!Julari de fa rrar/rrcció //(([il/a que //(1 ¡Jassar a la I/oslra fie l/gua. 
(j I! emre!Jmlc p e!" ,r((r/Ni,. hé 

És un re! que al gulles ex prcssions lI suals en la nost ra Ilengua provencn dc la ver
sió lla ti na de la Bíbl ia, tan prescnl cn tota la !lOSlra cultura. 

Poqucs véncn dc l'hcbrcu o de ra ralllcu . passall t p~1 grcc i pel Ihuí. ¡ allu
nyallt - ~c rnés fl Ir.cnys del scnti l ori gin al CIl cada etap;l. Es el cas o per cxcmplc, dc 
l'llcbrcu !tesa/. traduYt ¿leo.l,· en grec i misericordia en Il atí. Per acostar-nos Ill és 
al scntil original, n o~a l lrcs hClll tradun «amOD) o «fa vOl")), per Illés que Il fl poes es 
dolen dc no relrob<lr en lalrad ucc ió 1:1 parau la «Illisc ricbrd ia.» 

Al u·es parauJcs s' han deforma! senzil1amclll en I'ús que nosa hres cn rCIll . En 
dono t;\Il sois alglll1s cxcmplcs, SC Il SC cs tendre'lll iI inclicar- nc la deformilció . 
Aix í, par lelll de «mort ifica r, mortificar-se. Illortif"icac ió» : d' «( abnegm-sc, ab ncga
ció i ahnegat»; de «fcr pcniICneia» o dc «pcniten!», de <~ prcndre cadasc ú la scva 
C I'ClI ) . P;¡rlc m 1i.1lllbé dc «j ustificar» O de (~ us t íc ia » quan el tex l contrapasa cls 
(~us t OS}) al s «pccadors». Si cont inuéssim mantenint , sense adonar-nos-c ll , aques
tes cx prcssions scmprc que Ics trobclll ell el lIatí. faríclll dir a la traclucció una 
cosa difcrcllt de l que d iu I'original. 

2.4.4. Cercor 111 / lIel/gumge cOlllri (lis dil'er.\"Os deslil/owris 

El Ill C U Il1 CSlre \V. L. \Vondcrl y, després de regist rar molles hores de convcrses de 
la ge ll l, conslatava que un Illmeix id ioma no so lamcn! podia vari ar d' una zona a 
I' a llra cn una cXlcllsió gcograf"ica, silló quc dills una malcixa zona variava també. 
si cOlllparem I'ambit de les persones cultes amb el de la gelll del carrero Una bona 
pan, pa(), del lIenguatgc usat pcr UIl S i altrcs podia coincid ir. És en aqucst ¿lInbi t 
011 cal ccrcar e l lIenguatgc apte per a una lraducció destinada al cant i a la cele
br<l ció litú rgica. () desti nada també a la leclura i a I'esludi del públic en general. 
L" opc ió prcsa d'aCOSI¡lr-nOs scmprc al lIengualge pmlat fac ili wva aq ucsI call1í. 
D'altra banda, no helll d'excloure la possi bil itat d' usar Illés d'uml traducció, tal 
COIll ja ho he ind ical en 2.2. Pe!" a cerlS es tud is. I 'ú~ d' una versió que s·acost i a 
J'i nlcrli llcar 0, pcr un a lt rc cx lrcm. I' ús (J'una vcrsió glossada o comentada, pOI 
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ser una bona ajuda, quan I cSludi 6:-. no és capac; de ree6rrcr nmh competencia als 
tcxlOs origi nal s. 

3, Mirant cnclavant , UIl darrcr clcsig 

Dc:-.prés de molts anys de trcballnr en la traelucció ele la Bíblia i havcnt arriba¡ on 
ar<l som, és I'h or" de fc r un balan ~ per deix ar-ho Cll a l ll-c~ mans. 

La rne\'a sa lí sf~lCció després de la l"ei na fcta ha es ta\. eI'una banda, "cure 1'¡11ll
plia dirusi6 que cs lan tCll int les di vers.es cdicions de la nost ra l3íbl ia en calaHl. 
Per() . d'allra banda, no 6s més pClita la !lleva sat isf"acció 'luan ve ig tanta ge nl que 
escolta () canta amb 10la naturalilal cls tex los bíblics e n les cclchraciolls li tú rgi
queso Recordo com, des de la vigília de Rams del 1980, jo 111' havia incorporal pe!" 
quatrc an y:-. ¡] I' csg lésia d iocesana de rvIal lorca. Quatre dics Illés l'-lrd. co m lcni" 
cOl.ol um, el hísbe havi a convocat tots els prevercs per a un a celebració eucarística 
en la seV"l cated ral. Érelll Illés eI ' un cenlellar de prcveres, i el pohle omplia lola la 
gran nau eI ' aquel l 1Il0nUlllent. Tothom cantavil (l cscoltava amb gllst els nostres 
tex tos. El fruit del nosIre Ireball havia P;¡SS;:II la mar, í es troba";l a les IlIes CO Ill a 
casa se\'a . 

Mai 11 0 van l"altar ent re genl més erud it a persones críliqlles o reli cenls. No cm 
sorprcll si alu'cs creuel1 que podien fer-ho mill or: sc mprc m'ha agradat escoltar 
els quí cstan oberts a un d i:'lleg. N01llés Ill'han moles tat 'luan creaven un ambienl 
d'opinió o 'luan tcnien el poder de decidir. i de re l decid ic ll . en qücstions de rú :-. 
o ele l'cd ici6 deis tex tos. 

Ara que és I' hora ja ele deixar ell alu'es m<lns la feina rcla, sé que hi ha crrOl"s 
a corregir i ~o lll c i () n s a mi llora r. Dcsitjo tan sois i coMio que el s qu í han ele conti 
nuar lllanlin guin ~e Jl1pre, en primer Il oc, una plena honradesn a I' hora d' cshrinar 
l'mJlent ic sentit del lext origin<ll ¡, en segoll Il oe, no cedcixin ma i quan es trael,] 
ele servir el roble que ha d'us<l r la traducció. 
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CURRICULUM VITAE 
DEL 

PARE GUID CAMPS 



- Nasc ut el 19 de fc.brer del 1915 a Sant Viccll<; deis Hans (l3a ix L1obregat). 
- Prilllercs Ilc trcs a I'cscola dc les lllongcs . 
- Av iat, esco la estatal. Mcstrc i alullllles parlavcn tots cn c"t"I II. Enscnya-

lllcnt tol en castc ll a. Des de l 1921 (dictadu ra de Pri mo de Rivera), prohibició tic 
qualsevol bandera cata lana i obl igac ió de reun ir-se cada dia a mig matí davan! la 
handera espanyol<l per C: lllt¡lr «Salve, bandera de mi patria. salvc». 

- 30 de juny de 1925- 1 1 de ju l iol dc 1910: Escolanía de Mon tserrat. Ensc
nyalllcllt mus ica l: básicamcnt Illolt de soll'c ig. i també piano, viol í i, opcional. 
contrahaix. Ll etres en conju llt al nive l! cl' escola pr im aria , pero també 11atí. 
franees, noc iolls d 'anglcs ¡molla ari tlllct ica. Classcs en c<ltal:'¡ o castcW't. pero no 
grmn~l1 ica ni litc rHl ura catalana. 

'- 1930- 1932: csludis d ' hum ani tals a Molltserrnl. Col·legi de Poslu lants (prc
paraci6 per al noviciat). ESludi int cns iu de lIa tí (Virgili . Horaci), i tJlllbé de l grcc 
de la koiné o ~lic (XCI10fO IlI , Plm6), 

- 1 1 de jul iol de 1912-6 d' agosl de 1933: llovici at. Rep com a 11 0 1ll mOl1 üs tic 
el de Gllill. Estudi s dc J'ormae ió litú rgica i Jllon~slicil. D'ara cnclavanl , classes ell 
catalI¡ () CIl Il atí. pcro mai estudis de grmnal ica catalana. 

- 1933-1936: cursos de filosofi<l i tamhé de grcc bíbl ic, amh un '-llly d' intcr
rupciü pc!' lllotills de sal lll. 

- Juliol 1 937-agost 1939: cstudis clc teolog ia al s monestirs bclgucs de M,¡rcd
sous i Saint André les B rllgc~. Iniciació a l' liS dc 1" concordanc;a grcga del Nou Tcsla
ment per estudiar el IIcnguillge leol()gic del 'luan cvangeli. Classes ell frances. 

- 1939-1941: cOlltinuacló deis cs tudis Ico logies a Monlserrat. 
- Marr; del 1941: constitueió de I' Scriptoriu m l3i bliculll , que rCllni ra el' ara 

cndavnnt cls c~ludiosos dc la Bíbl ia a Mont selTJI , amh alcneió especial primcr 
a la hi storia de 1' excgcsi, dcsprés a l'est udi dcl Muscu Bíbli c, fu ndat pel 
P. B. Uhaeh ]' any 1911, i amplia! els anys 1921, 1924 ¡ 1928; més endavant , a 
coord inar la nova traducció, anotació o comentar i de la Bíblia. 

- lO d'agosl de 1941: ordemll prcvcre, Ensenyamcnl del grce en els cursos 
teo lóglcs 194 1- 1943. Est ucl i privat dc 1'hebrell bíblic. 

- 1943- 1945: dos cursos de teolog ia a la Uni versi tat POll tifícia de Sal::Il11an
C<l : convalidació de lil Icolog ia, grn us de bntxillerat i llicencia, curs de doc toral. 
Trchall de semillari sobrc el comen tari rahínic al !libre de l'Exodc (s . tt) anolllC
nat /vlekilla. Prcparació del Icma de la tes i sobre cl Procés del raOl1umeJlt leofr)
gic. e~t ud ia nt cls principa ls lIi brc:-; de l'Orgallol1 d 'Ari sloli l. amh els seus COIll CIl

tadors, els grecs Alcxandrc d'Afrodísia i Joan Filopon, i clllatí Tomas d 'Aquino. 
- Cursos 1945- 1948: docencia ¡¡ Yloll tserrat, lrebal l sobre la tes i i cSlLldi privat 

del siríac. Finalmcnt, prcparilci6 per als cxIllllcns de grau cn Cienc ies Bíbl iq ues. 
- Curs 1948- 1949: Roma. Residcnciil a l'abadi a ital iana de Sant Pau rora els 

Illurs. Graus de batx ill er (hcbrctl i grcc bíblic) i dc lIi cc tleial en Sagr<lda Escr.iptu
ra. ASS ¡~lenc i <l él algullcs classes de l' lnsti tu t Bíblic Pont ifici; ent rc d 'altres, un 
d ia a la setlllilna , hebreu de la M is/¡J/ú, arame Ll de l TOIljUIIl i hebreu ac tual. 

- Juli ol del 1 949-agost del 1954: Montserrat. Docencia. Prefccte deis eS ILl 
diants de Filosoíia i Teologia. 

- Ma ig del 195 1: Ulli vc rsi lat Ponti fícia de Salamanca. Lcctu ra i aprovació 
de la tes i per::tl doc toral de Teolog ia. 
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- 195]: edic i6 ,\!novada de la G rtlllláf¡C{/ de 1'{/rtllII('1f híblic del d irullt Ll uí:; 
Pabc ios, Ill onjo de MOIl I:,crrat, profcssor de lIenglies orien tals a l' AlCneu Benc
d ic tí dc Sant Anscl m a Roma, 

-1954: recd ició completada de la G rO/l/tirica sirfa("(/ del Illa te ix P. Lluís 
Palacios. 

- Sctclll hre del I 954-setcmhrc del 1955: any d·cstud i a Jcru,alem i a ro
ri enl híhlic. Estada a I'SI Ud iulll Bi blicu llI deis francisc<lns (collluni tat itali ana), 
Alguncs d as<.;cs i visi tes guiadcs als 1I0cs hi stórics (J crusa lcl1l , Palesti na, Jord;l
nia, Egi ptc, Sin aí, Síri a. Iraq, Xipre, Turqu ía, 9 rcc ia. Ni"lpols, ROI l1J). Classes i 
visi tcs guiades !a ll1 b~ mn h cls dominics dc l' Eco lc Bibliq uc el i\ rchéolog iCl Llc 
Franc;a isc. 

- Octuhre del 1956: represa dc la vid,} i la doc0 rlCi,l ¡¡ l'vlo Il 1SCtT<1t. Vc rsió i 
Come ntari de l' Apocali psi. ed itat a L{/ !J/lJlia de M(ltl tserrat el 195X. 

- 1957- 196 1: deixa el carret: ele prc lcctc de Is CSlluJia nt:-. . per ocupar-se deis 
1l10njos no dcsti ni.lt s als ordes clerical:;. 

- 1957-1959: preparació del Nou Testa rne11 1 popular. Re,' isiú. coordinaci6 i 
col ·laboraci() sobre l,} base eI' un a nova vcrsió de Jordi 13ruguera. i diver~cs apor
tacio l1 s en les introd ucc iolls. nOk " i índexs. Ed itat dc~ del gener del 196 1. I'any 
1963 sc n' havien dislr ihuú 80.000cxc lll pb rs. L'any 1992 ja se Il 'havien puhlicat 
sis cdic ions. ;¡ més de les cdieions amh notes reduYdes de:. de l 1963, Encara el 
1972 se· n va di stribu ir ull a al tra edici6, tilmbé <l mh notes rcdu"ldcs, eI ' un tota l 
de 81.000 cxclIl plar,. 

- 1960- 1962: comentar i a l'Evangeli segons san t Maleu, ed itat a Lo lUh/io 
de !V1 0lltscrrat el 1963 . La \'e rsió ~s la de l N ou Tcslalllcnt publicat des de l 196 1. 

- 1962-1963: col ' lahoració en la versió deis Sa/IJ/j de .I ordi I3 ruguera i notes 
cl au als Ill ale ixos SO/IIIS, I~ s conli llu<lció de la vc rsió arn h notes de l NOII Te.\f(l

/l/Clll. Vol urnel publicat el 1965, 
- 1963: parti t:i pa acti \'i.l lllen t en l' organi tzaci6 de les Jornades q ue eI·ara 

en clavant re un iran els pro l'essors cle Bíbli a a Catalun ya. amb cX lell sió a les Ill es i 
a Valencia. Quan, el 1974. aquell agrupalllell t és con ~t ituü CO Ill a Associació 
Bíbl ic,) de C<lI 'llunya. rOnn,} pan de la j lllll a que d irigc ix l 'A~sociílCió lit1 ~ a ['any 
1980. i des del 19X4 ti Il S al 199~ . 

- 1963: ree lahoració de la vc rsió del:-. Sa lrns per al Salter¡ del /1rn'ú¡r¡ 
¡\t!()Iul,\'/ic Ila tí-Gll;11;"). Imprcs e l 1964, 

- 19(,5- 1968: col·laborac i6 en la ve rsi6 deis textos originals ¡notes deb 
volu lllets de la Bíb lia Sa/úcll c¡o {s ( 1966), Pmj"eles ( 19ó7), PCII{orCII C, Llibres 
IlisTiJrin ( 1969). 

- A pri nci pi ." del 1966, el qu i era llavors bisbe de Gi rona, Narcís Juhan)', 
com a presiden t de la C01ll issi6 de Li türgia de la Conferenci a Epi scopal Es pa
nyo]a, crea la Comi :;s ió Interdiocesann per a la Vcrsió deis Tex tos Litúrgics al 
Catal~l. Entt"C c ls dcu que inic i<l lment !"orrnavcn la Corn iss ió, Gu iu Carn p~ va ser 
des ignat el responsable de preparar cls textos bíblics intcgra ts en la lit úrgia, 

- El primer Ireball va co nsisti r a prepar,lI" llll ,l nova versió deIs Sal1l1 s. fidcl 
al text origi nal. fac ilmcnt en tenedora per al poble i apta pet" ser cantada. El pri
mer assaig de vcrsid va ser cnvi al a un s quaranta consultors, a més de I' assessoríl 
Illent de lilerats quali f"icats com Salvador Espri u i Mn . Pcre Ribo!. La versió sen-
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cer,1 va ser integrada ,1 LfI 8íb/ia dc la Fundac ió l3íbliC<l Cata lana ( 1968) i, alllb 
,1IgUIlS retncs, a LfI /Jíbli{/ versió deis l ex\O~ ori g inals ( 1970). D 'aq uc~ ta darrcra 
Bibli a. el 1992 se n'havicn ret sis eclieions (1970. 1975. 1983, 19Hó. 19X9. 1992). 
PrcscntalS per H. Raguer únicamenl c.ls Salllls. el 1988 se n' havie n fet qll <l trc ed i
cions ( 1976, 1978. 19X.J. I 9HS). 

- Va seguir la vcrsió dc les lectu rcs híhliques per als d ic~ rc:-.ti us. ]Jublicades 
en la serie deis anolllcnals Lecciol/flri.\ (anys 1970- 1972). que perlllclicn cscoltar 
aquc ll es leclures en unes c in c mil ]l él rrúqulc .... {\ <lllreS esgl6:.ics cada clia de fcsta 
per lot el Principal. Sirnu ltaniamenL es publicavc n els mate i xo~ lecc ionaris adnp
tm" al, Illil li:-;os del Ilengll<lt gc de les Ill es . 

- 19ÓX- 1979: profcssor adjun t de l' Antic Tcstallle lll durant Ull Ir i Illcs Lre cada 
ilny a la FacultaL Teol()gica SanL Francesc (k Borja de San! CugaL del Va lles. 

- 1969: alllh I'ajuda d'alguns col,l ahoradors, cOlll c n ~'a Ull " cursos per corres
pondenci a pe r a I\::stud i de d iversos lIi bres bíblics , Cada curs soli a constar de 
setze o lins vi nt-i-dues lIi~o n s dedicades ;\ guiar I' eslucli del text del Ili bre en 
qücstió , Les Il i ~(l ll s eren e llviades SCIIll<lnalmenl, acolll panyadcs d'lIll qüestionari 
i de l' ex plicaciéJ de tellles que ~i tuaven cl lli hre cn el seu conl eX I hi sl() ri c, Correc
citJ de les rcspos tcs al qUcs lionari i dllC~ rcuniulls optatives a Montse rrat duran! el 
curso Els cursos van ser so hre l' [ vange li de Joan, els fcts de is A]1()~ tol s, Sant Pau. 
Evange li ele l'vlatcu, Sallll \, Impresos: r e¡ ... ( 1970- 197 1), Pau ( 1971- 1972), Joan 
( 1973) i Matell (1974). 

- 1971; cls traductors de ];:\ Bíblia al c;\ tiJ]a van cntra r ell cOJl\¡K:te (1mb ]'cscola 
de traducció eh:; la l3íhlia que les Soc ieta!s l3 íhl iques Un ide:-; cslavcn C~lencn t per 101 
el m61l, En una visita a l3arcclotw, el secrelari de] Comi t(- per a Europa d'aq uella 
ell l! lat mundial va tcn!r ,1 les lllallS cl primer Icccionari ]Juhlicat, i s'hi va illtcressar, 
Dc rel, eles del 1966 els traductors ca t ¡¡ l an~.in [l': nicn un cxelllplar dl': ¡ji versió ~ Lld 

americana del NOll Teslamclll. ti tulada Dios llego {JI hO/JIbre, ap<lrcguda gni rcbé 
Silllultüniamcn L en la versi6 norel-ameri cana HnOlllenJela Good ¡Vell's lor Modem 
¡'v/(I/I, Eren ve rsions retes d ' acord arnh els cSlud is d ' llll grllp de lingüistes de la Ir(}
ducció. irn pulsals pel DI'. Eugene f\ ida, L.: acceptaci6 per pan deIs lectors d'aques
tes dLles Iraduccions va ser Illolt bOlla: al C;lp de cinc anys. s'havien dislribllYt dos 
lll ilions i mig d'cxcmplars slld-americans i \ inl- i-vuil mil ions dc nord-amcricans, 
Els lraductors cJtalan!- de la Bíblia per a la lilú rgiJ ja se n'havicn in ~pirat. d'acord 
la11lhé ,1Il1b les primcres obres puhl iC<.Kles sobre aq uest es til de Iraducció: I' opusdc 
de Nida-'H1ber Tlle TherJly ({lId pf(/( '/¡(' {! (~r Tmns{({{io!l (Leiden I R69), i el de 
\V, L, \~/onder l y lJihle Tml/slmiol/fof Po/mInI' Use (Londres 196~ ), 

- AgOSI del 1971: les SOcielalS Bíbl iques Un idcs van invitar els tradUClors 
C<l I~tI~\Il S J, S"ínche/.- Bosch i GUill Ca ll1 ps al primer serninar i que organ itt:a"cn a 
Europa, Era de vin t dies;¡ Hallen (Alemanya Oriental), Gu iu Camps. compro lllcs 
pe!' avanc;ar el ¡reball de lrad llcciolls per a la lilú rgi a. no hi va poder ass i ~ tir. Perú 
el ju ny del 1972, amb el pastor evangelic E. Capó. assislia a un altre seminari ele 
deu dies . a ri gucira da Foi'. (Portugal), deSlil1i1t a Iraductors de la Península Iberi
c.) (porLugue .... os. casle ll ans i cala lans), Allí va néixer el projeCle de preparar un 
NOIl Testalll ent in lerco nrcss ional , part int de les vcrsions li!úrg iques ell eurs. rev i
sades i co mpl et¿jek:s amb la col·laboració de calolics i cvangclics. amb I'assesso
ralllent i l'aj Ll I de les Socicla ts Bíbliques Unides. 
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- 1972- 1974: lllClllrCSlanL ava IH,;ava la plIhlicaci ó deis Iceeio ll <l ri s 1 ilúrgics : 
quatre VOl lllllS pcr <1 la li túrgia deis dies f"c in crs i UIl per al santoral. 

- 1974: j llnlalllenl amb el Secretarial Jnlcrdi ocesü de Caleqllesi, organil l.<1 
un s cursos d'eS li ll per a Illoni tors capa<;os d'introdllir d'a llres en l'esludi de la 
Bíhlia. Cada curs es Ca en conv ivencia duranl dues sellllancs, de dillun s a dissab
le, i en tres cursos es rccorren un per un lots els llibres de la Bíbli a, Antie i NOll 
Tcstamc nl. La jornada consl<l de tres unil als didactiqlles i una conferenci a: en 
lO ta!. de set a VlI il llOres cl iaries. Els cursos s'han Cel cada ,my el Illes ele julio!. a 
Tarragona, Banyoles, Tortosa, Ra'imat i, fin all11e l11. scmpre a Tarragolla. L' Asso
ciac i6 Bíhlica dc CatalullY'1 n'ha ,mal prencl1t progrcssivtlmcnt la direcció, sobre-
101 a parti r de I'any 1980, Alllb ,llg1111CS Ill odilicacio lls, cOllt illllcn encara aC lu¡ll
ment. Des de l 1979 s' l1i ha afcg it un cLlrs ele f"or l11<lció pc rlll anenl. de tema 
mOllogrúfic, per al s qu i ja han acabat els tres cursos. 

- 1976- 1977: (11 Ccn lrc Inl e rdi oces~l d 'Estudis Paslorals, amb seu a Barcelo
na , organ it za un cicle de lres an ys i1mb la lIlateixa Icmal ica elels cursos d'cst iu per 
a Ill olli to rs de I'cstuel i elc la Bíbli a. Aquí, des de I'oc tu brc flns al maig, C¡Ie1asc un 
deis tres cursos OCUp<l un cij a a la set llliJna. dil lll llS. d imccrcs i di vc nelres. ele 4 o 
4.30 de la larda a Ics 7 dcl vcsprc, alllb dues unitats cl idacliq ues i una con rerell
cia. L' es lucl i person,11 el fa n els alullllles ¡.¡ c¡.¡>;i1 . Des de l 1980, el professo r 
1. Ricard, de la ./unta de l'Assoc ii1ció Bíblica de Calalunya, s'ha fel d.rrcc de 
I'organi lzaci() de Is cursos. 

- rv1c ntreSl<lIl l cOlltill uava el treball de vcrsió dc les leclures bíbliqu es per a 
la lil úrgia, i els <l nys 1977- 197R cs publicavcll c ls quatrc vol ullls de la Lifl írg ia de 
les Horcs . 

- El projccte d'una vcrsió inlerconl"cssio lla l. nascut a Fi gucira da Foz elj ully 
de 1972, no es va Connal ilzar nns tres <l nys més [¡lrd, amb un colltracte per a la 
prepar'lció i la publicac ió del Nou Tes talllc nt entre l'A badia ele MOlll serrat. !'As
sociació Bíblica de Catal unya i la Fundació (més tarel clita .lnstilució) Bíb li ca 
EVi1 ngc li ca. Les Soc ielals Bíbliques Unides scmpre van scr-hi prcsent s, pe ro no 
es van adheri r Corm alJ11cnt al CO lll raclC fi ns dos anys més tarel, COIll soslen in t la 
FUIldaci6 Bíblica Evangclica. Prcncn l com a base la ve rsió li túrgica del Nou Tcs
lamenl, un eq uip rorlllal per 1. Sánchcz Bosch, el pas lor E. C<l pÓ ¡ G, Camps COIll 

a sccrctari, va emprenelrc la tasca de revisar, acomodar i com pl etar la versió cle 
101 el {\Tuu Tcstalllcnt. Oc pan de les Sociewls Bíbliqucs Unides, 1. Mcnc!oza. que 
h;IVi(l passal dos anys a Mcxic lrcballa nl cn la \/ersió sud-americana de 101;1 la 
Bíblia , asscssorava I'eq uip. Fin a!lllcn l. cl/v'oll Tes/alJlel/! va ser ed i!a! el 1979. 

- Acabada la tasca del Nou Testalllenl, comenccn els prcparati us de C¡lra a la 
Bíbli a in lerconfessiünal scncera. Per a I'i\n tic Tes talllcllt, la base de vers ions 
litú rgiq ucs és lIloll f"raglllell t ~lria. Pcr aixó calia crcar UIl equip Illés amp li de lra
duclors. Lcs Soc ieulls Bíbliques Unides van organitl.ar un primcr seminari d ' una 
sctmana al Ccntre Borj a de Sant Cugat, per preparar els no LI S traduclOrs. Dirigi a 
el semin,lri el caledratie de la Un ivcrsitat Prot es tan l d 'Estras bLlrg, I' holandes 1an 
Dc \Vaard. El texl c!'cstudi era el dcl profcssor alclllany DI'. H. p, Rüger, tr:lelu'¡"t i 
adaptat al cas!el lú per R. Va lcruz i !. rv1endoza, <.1 mb el títol Ciel/cia y técllico de 
In tradllcción de la Biblia. A més, les Soc ietals Bíbliqucs Unidcs van Llcililar. 
per a ús deis lraduclors, la serie d 'opusclcs titulada H elps jo r Trwl.'1·/(i/u)'s, en 
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frances Allxi!i({i l'es dll ¡mdIlC¡e/lI; els quatrc vol ullls de crític<l tex tual de l'Antic 
Tcs [<llncnt hchrcu titu!ats Pre!illlil/({} )' ({I/(! l¡¡(erill/ J? epor! , i cls VO lll!ll S def-in itius 
de D. Bar1hélcl1ly Critique Tex{l/effe de ,'AI/ciell Tes/alllell! (Friburg, Su"lssa 
1982 ss.), que s'cs t<l ve n publ icant. Alt res obres encara sobre la traducc ió de la 
Bíhlia, COIll les de J. C. Margot 7i·odlfire .\"{II/!:, Imlli,. (Lausana 1979) i C. Buzzclti 
La parola ,mdoua (Brcsc i;l 1973). Així es f"orlll <lva una cscola dc IraduclOrs cala
lans de la Bíblia. El trchal l de recl utar bO lls tradUClors. ajudar-Ios i revisar la 
f'ci nil fe la rcsultavn complex. Per aixo G. C;llllpS va obtcnir de les enti tats intcres
sades cn el pro.i ecle que un alire el substilUís en el d llTec de sec reta ri de I' equip. 
Aquest va ser el Dr. Arlllalld Pui g. G. C<lll"l pS, pero . va continuar col·l aboralll 
com abans en tot ell reball. 

- 1980- 1984: G. C:UllpS va residi r a Mall orca, COlll a pri or de la pelita CO l11l1 -
ni"1I bened ict ina de Santa -'Ilaria (k Bin it:anella. Alla va ded icar-se a I" ensenya
menl de la Bíblia, sobrelOl al Centre d'Es lUdi s Teol(¡gics de Mallorca (Cclem), 
adheril a la r:acultat de Teolog ia de Barcelona. 

- Pcr una dccis ió del Consell Presbi tera l de la Di ocesi, el prevere poela 
P. Orpí, amh do:-. col ·laboradors i qualre a~scssors, va cmprenclre una versi6 deis 
cvall gelis en la parl,1 popu lar del poble de Ma llorca. Dcs del pri ncipi fin s al final , 
G. Ci.llllpS va ser el Illés ass idu deis assessors. Van eOlllcll '.;ar publi can! La BO/U/ 
Nm'{/ segolls S'WIl 1\10l'e (Pctra 1984). Dcspr~s d'un lIarg trcbalL van publicar els 
quatre cvangc li s amb el tílol LlI 130110 NO\"{I. Els Q/flIlre E\"oJ/geJis eH la parla 
pOjJlIlar de Mol/orca. La versió. destinada a la par! fon:ma de I'i lla, va ser úmplia
ment acceptada. Edi tada el juny de 1989, <lmb tres mi l cxcmpl ap .. , va demi.lni.lr 
una alll·a cdició de tres 1l1il1l1és d descmbre del malc ix any. 

- Novcmbrc del 19X4: IOrnant a !'vlo11lscrrat. conti nua In docencia almones
tir el e -'llOlltscrrill. al Centre c1'EstLldis Pastoral s a l3i1 rceloné1 i en els cursos 
Bíblics cl"Estiu ¡:l "nl rragona. 

- Continua tarnhé el trcba ll en la COlll issi6 IllIcrdi ocesanH de Versions Litúr
giqucs. Aquí la feina pri nci pal. la dc ve rsió de les leCl ures bíbliques, es tava glo
ha lmcll l acabada. PerC) c1 lrc.ball de la Cornissió, a més de I"a lllh it de les lectures 
bíbliques . . ';"cqcn ia lambé a les k clures palríqiques o cclcsiastiques de la Li túr
gia de les Horcs i als lex tos eucolog ics (les oracions o les preg¡¡rics eucarísti
qucs). En 1,1 vers ió de les leclures pmrísliques, G. Call1ps no hi va intervenir, ni 
lan so is cnm a i1ssessor. En canvi , va intervenir sempre en In revis ió i discussió 
de is textos eucolt)gics. Ent re els Ilih res prepara/s per la Comiss ió In terdiocesana 
de Versió deIs Tex to:;, LiLúrgics al CHala es destaca, per la seva difu:;,ió entre cls 
lidels que partici pcn cn el cuILe, el missa l. que conté la part no inelosa en els lcc
cionaris, a més deis cants d 'cntrada i dc comunió. El missal d'a ltar s' ha edi lat els 
anys 1975 i 1990. En edicions l11 a lluals a ¡'abast de IOlhol11, que incloucn en el 
l11ateix volum la part deis Icccionaris, hi ha elmissal restiu (1976. 199 1) i el deIs 
dies fciners ( 1986). Del fes tiu , P. Riu to rt vn fcr-ne una adaptaci6 valenciana amb 
el 110m ele Ui!;re del fob/e de Déll (Va lencia 1975). Encara el 1987 es va publicar 
el Leccio/1({i"i de I/Iisscs dil'erses i el suple rnent dclmi ssa l, all omcnat Misses de I({ 
M{/j"e de J)él/. 

Cal recordar que, al costal del missal , deis leccionari s i de la litúrg ia de les 
hores, també els rituals hall contribu"llmolt a difolldre Clllre el pob lc les versiolls 
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litúrg iqucs catalanes. PCll sem aban s que res en els ri tual s del baptisme i la conli r
maeió. delllla lrimoni, de les ordrcs, de la reconci liac ió, de la ll lKió deis ma lalts i 
dc Ics cxcqu ics . Ja el 1966 s' hav ia aVH n\a t un primer ritual deis sagramcllt s, i ha 
anal segll in t la publieaeió deIs altrcs. El darrer en data ha cs tat el de I'ordenació 
de bisbe, preve res i diaques (1977) . 

- rins ara 11<1 continuat G. Camps inco rporat a l'c([ uip dc tradLlclors de la 
CO llli ssió lnlerdi ocesana de Vcrsions Lilúrgiqu es al Calalú. L'equip ha treballat a 
renovar pan de la versió del Ritl/al d 'Exá¡ll ies, i a preparar la versió del cicle 
altcrna li u de !cc(ures patrístiq ues o ecles iústiq ucs quc han de I"orlllar els dos 
vol U 111 S de SlIp!clllel/! de la Linírgia de les flores, 

- Tornan t ara al trehall de la Bíbl ia in¡erconf'cssional. ca l dir que els pri lll crs 
temps després de ¡'celició del !\ou Testalllen t van ser lellt s i diríc il s. No tOI S cls 
tr<lductors c"idats <l trcb<ll lar-h i des del 1982 es dedicavcn prou a la reina. Altrcs 
no ass imilaven prou I'eslil de trad ucció que els haviell proposal. O' altra banda, 
des d'ara es van fer carrec de l projectc l' Assoeiac ió Bíbl ica de Catalunya, les 
Societats Bíbliques Unides i l'ed itoria l Claret, que no van l"ormalilL:ar el seu con
tracle fill s al 1986. Pero, ja des del 1984, algull s de is traduclOrs prcsenlavcll cls 
pri rne rs assaigs del seu treball , i el Cornitc de Red¡lCció, I'orrnat per A. Pui g, 
G. Camps i J. Fcrre r, es reu nia sovint a j'v] ontserrat per rev isar- los . Des del 1987 
fin s al 1990, par! deis Lrad uclors es reunicn dues vegades l' an1' duran1 sis d ies al 
Casal BClIja de Sanl Cuga¡ del Vall es pe r exam inar uncs moslres de la traducció 
reta. Les traduccions estavcn repartides en qualre grups: Ilibres Narratius, Pro fe
lies . Sapiencials i Deuterocanonics. Ellrebal l, a plcnajornada, es reía si1l1ultania
mcnt cn dues seccions, que dedicaven caclascuna la Illci¡at deis sis dies a un deis 
qualre grups dc lIibres, i I' allra meila!, a Ull al!re de is quatre grups. A cada secció 
hi era present un deIs dos co nsellers elwiats per la Ocl egac ió d'Europa de les 
Socicta!s Bíbliq ues Un ides -R. Kassühlkc o J. C. Margot- , un deis dos rnelll 
brcs del comite de rcdacc ió - :\. Puig o G. Cunps-, els Iraductors deis !l ibres 
examinals i alu'cs deis lraduClors. Oesprés, a MOlltserrat , continuava, e ll reuniolls 
l11ensua ls, el treball del comi te de redacció . 

- Acabal el trebal l de preparació de is tex tos (vers ió, introdllccion s, noles i 
vocabula ri ), du ran1 els Ires Illesos d'estiu del 1991, els dos memores del comite 
de redacció, alllb tres o quatrc de I' cquip de traducció i alt res <1uxi li ars per passar 
els textos a I'ord inador o treure'n fotocopies, van es tar Ireballan! a plena jornada 
per deix ar a pUllt els material s per a la Bíblia interconfessional. 

- Encara durant I'any 1992, A. Puig amb dos col·laboradors lllés va es ta r 
trebal lan t per in trodu ir alguns acabats i per incorporar els slIggerirnents rebuts 
d'lIns consel lers d 'es til. La col·laboraci ó de G. Carnps durant aques ta darrera 
etapa va ser lllOIt més ep isódica. 

- Fina lmenl, duran t I'any 1993, va quedar editada ['ob ra de La 8/h/jo cata la
na interconfcssional , a I'abast del gran púh lic. El 1995 es va edi tar el NO/{ [ es fu 

men/ acompan1'at del lex t grec (ed ícíó crítica Nesl le-Aland 23) i de la \l1I/gato 
Ilatina. El 1996 es va reimprimir la Bíblia en ro rmat més gran, i darreramenl s' ha 
editat sensc noles en I"ormat de bUlxacíl. 

- Cal recordar encara, pel que fa a la d irusi ó, que el 3 1 de descmbre del 
1987 es va acabar d' imprimi r l'adaptació del Nou Testament per a [es dioccs is de 
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Mallon..:a, rv1cllorca i Eivissa, per I\:stil dd que ja s 'l1:wia rel <1mb els le¡;¡;ionaris 
de la Ill issa. I el 1966 es va publicar l"adaplilci<'i valenci ana de La lJ íhlia intcrcon
l"essionaL ad,lplació reta (!"acord alllb cls critc ri s aprov:'lls per les tres uni versi lals 
del País Valenci;'1. 
~ Durant <lqLlc~ts darrcrs anys , G. Calnps va anal' eleixa nl a el'a llres In doce ll 

cia bíblica en els d i vc rso~ ce nt res on havia cn~cnyat. i fin allllc lll la de gre¡; cid 
t'ou TC:"lamenl. En les lasques de "ersió ha conlinua! ene a!"" Irch;1I1"'1I (Entre la 
Com is.:-.ió In tcrdio\..:csa na de Vers iolls Lilúrgiques al Catab. 
~ Des del 1965 fins al 1979, i deis del 1984 fi n:., ara, s'ha haguI d'ocupar de 

conservar eh- ln atcrials del Muscu Bíbli c de Montserrat. creal pel P. 13. Ubach en 
di verses clapcs en tre el [9 JI i el 1928. 'nunbé de continuar-lIc I' ilwcmari i I'estu
d i, El rvluscu. no 10 1 CX pOSHI al públi c, perú ac<.:essib le als eslud¡ o~os , <':01116 male
rials de cartogralia, d'hisloria na tural (mincra ls. fau na. pri nc ipalllle ll t VCrlcbrad ~I, 

ll ora i productcs vcgctal s), arqueolog ia i eln ografia de l' Orien l bíbl ic. Entre cls 
princ ipa ls cSlud is que di versos espec ialistcs n'han publical duran t aquesls any'" 
podclll CS I1lCll t;lr: L. l3aqués. «Es<.:arabeos egipcios),. í\ /IIpl/";as 3 1-32, 1969-70, 
p. 295-3 04; P. Vill alha. «Vid res del Museu Bíbli c de M 0 11!SCITal». EllljJ/írie ,\ 
45-46, 19&3-~4, p. 194-221: E. L1agas tera, «Estud io radiológico dc las momias 
egipcias del M, del Ori en le l3íbli co de Mon{se rrat »), !3o/elín de In AsociaciólI 
Espmlo/a dc Oricflw!i:J!as XV III. 1983, p. 293-3 19: M. Mol ina. j(Tabl il las admi
nis lra ti va ~ neosumeri as de la Abadía de Monl SCrra1. Copias cunei formes). Ma!e
riah per j/ Vo('(/ /Jol({rio Nc()sllI IJ erio 18, Roma 1993: rv1. Molina. «l 'ablillas admi
nislrati vas nco.., uJl1crias de la Abadía de Montscrral. Transli lcracioncs e Índices)" 
AIII{{ OriCIIf{{lis-Sllph' II/ClIlfI 11 , Sahacl e ll 1997: «Estudios de Cata logación del 
Musco dc MOlllscrral. .. I As iriología, 1I Arqucología», Afila Orienta lis xv, 1998. 
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NOTES. Rcrcrcnc ia <lIs Il oes 011 es pot trobar rnés infonnació. 

Biografia. R. DíAZ. «La persona i [·obra». Miscel·lónio G. CmJ/ps. P. 7- 12. Vegeu 
talllbé D. ROURE. «Notes d'una conversa». !3llllletí de l'A Be 4 1 ( 1991) . P. 3-9. 

Bi bliog r,ü¡'l . R. Dí .. \z. Miscel·lállio C. CmJ/¡Js. P. 13-16. (Convé rCla[[ ,lr-!lC c[s 
lílOls bn na[s.) 

ESl i[ dc lr:lduec ió. H. R A.GUER. «El Nou Tcslamcnl enla la illl erconfess ional>,. 
QiicslifJw: de Vido Cris!Í({}/{{. P. I 12- 122 . 

História i eSli l de lraducció . G. C.A.I\·lPS. «Passcs i cri lc ri s en la versió catalana de l 
Nou Tcst;:l1llCnl». CO/llllllicociá 56-57 ( 1988). P. 13-22 . A. PUIG. «La Bíb[ia 
C:llalana lnlcrcollress io ll <ll: un projecle que avan\a». BI/l/lelí de I'A BC 33. 
P. 24-28 . 1 cncanl «La Bíbl ia Cal(l la lla Intcrcon lcssio nal cami na a b011 pas». 
/J"llleli de 1'A/3C 38. P. 33-34. 

L/isla de IJ"(ulllC!o/"s de /'ATI. wllh csJ/lenes. Incdi ta. 

La IJCf. lIe""ió del 30-1 1114-2 del 1989. ¡néd i!. 

«Brcu llo1ícia sobre la BC !>,. !3//!ffelí de f 'ABC 40. P. 5. 
d3 reu Ilo tíci a sobre [a BCh·. BI/!ffelí de f'¡' BC 44. P. 10. 

J. LLlDÓ, «La J3íb lia lntcrcon l'cssional Valcnci(lna». Bul/ferí de /'ABe 55. p. 27-31 . 

Vcrsions li lúrgiqucs. G. CAMPS. <:(E I P. Gabernel traJuc tor de [a Bíbli a». 8111ffel/ 
de l'ABe:12. P.2-3. 

G. CAr,,1PS; R. Dí..;z. «Jornades de biblisles calalans .. fins a I' ABC», Bllrl/etí de 
IABC 30. P 19-30. 
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