
Introducció 

Dins la Bíblia hebrea el llibre de Job forma part del 
conjunt de llibres anomenat ketubim o “escrits”. És 
aquest un conjunt de llibres difícil de catalogar, ja que 
hi pertanyen llibres de diferent gènere literari i temàtica 
com ara els Salms, Rut, Daniel o 1 i 2 de Cròniques. 
Les bíblies cristianes, tradicionalment, l’han posat dins 
del grup de llibres poètics i sapiencials. 
 
No en sabem res de l’autor. Els estudiosos, atenent al 
seu contingut i estructura (pròleg –en prosa–; diàlegs 
de Job amb els tres amics que el visiten; diàleg 
d’Elihú; diàleg de Déu amb Job –tots ells en vers–; 
epíleg –en prosa), pensen amb més d’un autor i, pel 
que fa al resultat final, enllestit en temps de la 
deportació babilònica. 
 
El que sembla clar és el text que ha generat l’escrit: un 
antic conte sobre un heroi de l’antiguitat, Job, íntegre 
en la seva fe, malgrat les proves. Semblaria que algú 
va completar més tard aquest conte reflexionant a fons 
sobre el tema del patiment del just innocent i posant 
en qüestió la teologia de la retribució: “qui la fa, la 
paga”. 
 
Els lectors del llibre de Job som els únics privilegiats 
que sabem què ha passat entre bastidors (les proves 
a què ha estat sotmès Job) mentre assistim 
expectants a les reaccions dels diferents personatges i 
al final de la història. 
 
Els amics de Job: quan l’amistat no ajuda 
 
No! La misèria de l’home no surt pas de la terra, la 
pena no li ve de fora: se la forja ell mateix, com les 
guspires salten del foc. (5, 6-7) 
 
Els diàlegs entre Job i els seus amics Elifaz, Bildad i 
Sofar es desenvolupen entre els capítols 4 i 28 del 
llibre, el gruix de l’obra. 
 
Els tres amics han anat a trobar Job perquè han sentit 
parlar de les desgràcies que li han vingut al damunt i 

volen consolar-lo. La situació de Job és tan dura que, 
ens dirà el text, els propis amics no l’arriben a conèixer 
de lluny estant per com està de desfigurat. Resten en 
silenci una setmana (el dol per un mort) fins que, 
després de l’esclat de Job, de la seva queixa (fi de la 
seva paciència), els amics no poden fer més que 
intervenir per justificar Déu. Els tres amics, tot 
justificant Déu, condemnen sense cap tipus 
d’apel·lació el seu amic! 

 
Quan el mediador esperat tampoc no ajuda 
 
Jo tan sols sóc un home. Ell no ho és pas. Per això 
no li puc replicar, no puc anar amb ell a judici. Si hi 
hagués un àrbitre entre ell i jo, que tingués 
autoritat sobre tots dos, em trauria del damunt la 
seva vara, m’alliberaria del terror que m’espanta i 
llavors jo parlaria sense por. Però no és així, estic 
ben sol. (9, 32-35)  
 
Del capítol 32 a 37 apareix un personatge nou, com si 
sortís del no-res, perquè no estava anunciada 
prèviament la seva presència. Em fa pensar en 
aquesta figura de l’àrbitre, del mediador, d’aquell que 
hauria d’haver-se posat al costat de Job per defensar-
lo davant Déu en un hipotètic encarament entre 
Aquest i Job. Però Elihú apareix com un encara més 
aferrissat defensor de l’ortodòxia: No podem abastar 
el Totpoderós, immens en força i justícia; ell, ric en 
bondat, no viola mai el dret. Per això els homes 
l’han de respectar: Déu no fa cas dels aprenents 
de savi! (37, 23-24).  
 

La Pasqua (“pas”) de Job 
 
Hi ha un itinerari en el nostre protagonista que pot ser 
interessant de tenir en compte i que podríem 
anomenar “pasqua” o “pas” de Job. Aquest itinerari va 
des de la resignada acceptació de les proves (1, 20-
22; 2, 10), la reflexió sobre la saviesa (28), la memòria 
sobre el passat (29), la constatació de la dura realitat 
(30) i la defensa aferrissada de la seva innocència 
(31). El clímax però, vindrà amb la sobtada intervenció 
de Déu (38, 1-42, 6) on Aquest contestarà Job “a la 
jueva”: responent a les preguntes amb més preguntes! 
 
Déu desplegarà davant Job un primer discurs parlant 
sobre la seva providència, després un segon sobre la 
seva sàvia justícia. Job, però, sortirà enfortit d’aquesta 
trobada, perquè dels dubtes i les preguntes ha sorgit 
l’experiència, la trobada real amb el Totpoderós: Jo 
només et coneixia d’oïda, però ara t’he vist amb 
els meus ulls. Per això ara em retracto, penedit 
sobre la pols i la cendra (42, 5-6). Són eloqüents 
unes paraules del comentari que la Traducció 
Ecumènica de la Bíblia dóna a aquest passatge: 
Posat en presència de la santedat infinita del 
Creador dels mons, Job descobreix que ell no es 
pot salvar per ell mateix. Ha de renunciar a la 
il·lusió que considera la pietat com una tècnica del 
benestar i la seguretat. Quan ha entès que ha 
temut Déu “de franc” (1, 9) en té prou amb la 
gràcia inefable d’aquesta presència. Ell no 
demanarà res més. Si això és així podríem trobar-nos 
amb una possible lectura mística del llibre de Job. 
 
Qüestions: 
 
• Conec altres personatges bíblics que, com Job, 

pateixen innocentment? Els puc comparar? 
• Com Job, puc veure la meva vida, tot allò que 

he viscut, experimentat, com a “pas” del Senyor 
en la meva història? 

• Què et sembla la idea de veure en la vida de Job 
un itinerari místic vers el coneixement de Déu? 
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