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Descripció/Justificació  

             «Els estudis de psicologia i de psicoanàlisi aporten a l’exegesi bíblica un 

enriquiment perquè, gràcies a elles, els textos de la Bíblia poden ser més ben entesos 

com a experiències de vida i regles de comportament. La religió, ja se sap, està sempre 

en una situació de debat amb l’inconscient... Les etapes que la crítica històrica recorre 

metòdicament tenen necessitat de ser completades per un estudi dels diversos nivells de 

la realitat expressada en els textos. La psicologia i la psicoanàlisi s’esforcen per avançar 

en aquesta direcció. Obren el camí a una comprensió pluridimensional de l’Escriptura i 

ajuden a desxifrar el llenguatge humà de la Revelació».  

            Partint de la consideració anterior, del document de la Pontifícia Comissió 

Bíblica sobre La interpretació de la Bíblia en l’Església (1993), aquest curs procurarà 

oferir alguns elements per situar-se en la perspectiva de les aproximacions psicològiques 

i psicoanalítiques a textos de l’Antic i del Nou Testament.  
 

Temari 
 

 Per comunicar-se, la Paraula de Déu ha arrelat en la vida dels grups humans     
(cf. Sir 24,12) i s’ha fressat un camí a través dels condicionaments psicològics de 
les diverses persones que han compost els escrits bíblics. Se’n desprès que les 
ciències humanes ––en particular, la sociologia, l’antropologia i la psicologia–– 
poden contribuir a una millor comprensió de certs aspectes dels textos.  

 La psicologia i, d’una altra manera, la psicoanàlisi han aportat, en particular, una 
nova comprensió del símbol. El llenguatge simbòlic permet d’expressar zones de 
l’experiència religiosa que no són accessibles al raonament purament conceptual 
però que tenen un valor per a la qüestió de la veritat. Per això, un estudi 
interdisciplinari dut en comú per exegetes i psicòlegs o psicoanalistes presenta 
avantatges certs, fonamentats objectivament i confirmats en la pastoral.  

 El diàleg entre exegesi i psicologia o psicoanàlisi amb vista a una millor 
comprensió de la Bíblia evidentment ha de ser crític i respectar les fronteres de 
cada disciplina.  

 Remarquem, a més, que no es pot parlar de «l’exegesi psicoanalítica» com si 
n’hi hagués una de sola. Hi ha, en realitat, provinent dels diversos camps de la 
psicologia i de les diverses escoles, una multitud de coneixements susceptibles 
d’aportar llum útil per la interpretació humana i teològica de la Bíblia. 
Absolutitzar tal o tal altra posició d’una de les escoles, no afavoreix la fecunditat 
de l’esforç comú, sinó que li és més aviat perjudicial. 



       A partir de consideracions com aquestes ––consignades en el document de la 
Pontifícia Comissió Bíblica sobre La interpretació de la Bíblia en l’Església (1993)–– i 
tenint presents altres perspectives atendibles, el curs procurarà oferir una panoràmica de 
diverses aproximacions psicoanalítiques per a la interpretació de textos bíblics.  
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