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Hans Walter Wolff, en la seva obra Bibel. Das Alte Testament (1970.

Traduccid catalana: 1973) presenta el llibre de Jonas en el mare dels escrits

sapiencials (pag. 141). Pagines enrera, l'autor ha escrit un resumit excursus

on s'exposen les tres formes de canon: l'hebrea, la greco-patina i la dels re-

formats. Els tres ordenaments Posen el llibre de Jonas entre els dotze pro-

fetes. En els comentaris de la Biblia de Montserrat, Ilegim: -El llibre de Jo-

nas es diferent dels altres escrits profetics. No es cap recull d'oracles del

profeta Jonas, ni una narracio que es refereixi al conjunt del seu ministers.
Conta, simplement, una missio particular de Jonas a Ninive, i allo que li

passa en aquesta ocasio» (pag. 269). Tothom reconcix avui les dificultats

existents per a demostrar la historicitat o no d'aquest personatge. Especial-

ment en els mares de 1'exegesi protestant i catolica, trobem dificultats per

a classificar el llibre de Jonas com a revelacio clara d'un profeta compro-

mes historicament amb el seu poble, o com un escrit mes on s'exposen els

designis de Jahve. Per a Walter Wolff, <els profetes volen fer referencia so-
bretot a les accions futures de Jahve»; (el profeta mateix es )a un signe de
l'actuacio de Jahve; els profetes son els que permeten, amb llurs incomodes

testimonis, les novel accions de Jahve a Israel , (pag. 84-85). El que cal,

doncs, es que el profeta visqui, perque ell es l'enllac historico-vital entre
Jahve i Israel. L'exegeta alemany no ens paria d'un Jonas amb aquests atri-

buts; mes aviat creu que el suposat profeta es una ficcio feta amb una pa-

lesa «voluntat didactica,,. Malgrat tot, no podem caure en el positivisme ex-

trem de creure que el profetisme ha de ser representat exclusivarnent per

una persona historica. Certament, hom pot dubtar de Jonas com a ens his-

toric, pero no podem deixar de veure en la seva biografia 1'expressi6 del

F
rofetisme. El llibre de Jonas es pot tenir perfectament corn un llibre pro-
etic, aitrament ens sigui dificultos fer correspondre ]a veritable categoria
de «profeta» al seu autor i al sell protagonista.
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Quan i per que sorgeix aquesta narracio? Segons Walter Wolff, -la vo-
luntat d'educar 1'home ha trobat en algunes narrations sapiencials una nova
forma, la qual es especialment enginyosa en el conte de Jonas, que tracta
sens dubte de la questio que preocupava la comunitat postexilica: Que ca-
lla pensar de les amenaces no acomplertes de Jahve contra els enemics d'Is-
rael? ^Com s'havia de comportar Israel amb els seus grans enemics? Per
on corre la frontera de la misericordia de Jahve?» (pag. 141).

No hem d'oblidar que Israel es un poblc rodejat de nacions enernigues
mes fortes que ell. El Salm 79, escrit possiblement amb motiu de la des-
truccio de Jesusalem pels babilonis 1'any 586, i amplificat en el segle II,
ens manifesta clarament la postura d'Israel davant el seu Deu i els seus
enemics. Israel suplica (venjanca) a Deu; demana un judici-in 7D
a Jahve contra les nacions enemigues; i fins i tot formula hipotetiques pre-
guntes (-Per que diran: on es el seu Deu?») amb 1'objectiu de fer que Jahve
actui immediatament contra 1'enemic. Jahve no pot i no ha d'oblidar Israel
perque es el sell ramat. Que hi ha, doncs, d'estrany, segons aquesta men-
talitat, en el fet que Jonas no accepti la vocacio quc Jahve li mana i fugi

de la seva presencia? Jonas paga a Jahve amb el silenci i la
fugida perque es conscient de la vocacio; sap perfectament el que aquesta
significa; i els esdeveniments narrats als vuit versicles Porten a ]a gran con-
fessio per part del profeta.

Que era el que Jonas havia explicat als mariners? Com a minim, que ]a
paraula de Jahve li fou adrecada (v. 1) tot ordenant: « Aixeca't, ves a la gran
ciutat de Ninive i predica-hi, ja que el clam de la seva dolenteria ha pujat
davant meu» (v. 2), i que ell en lloc d'anar a Ninive es va decidir a fugir a
Tarsis (v. 3).

No sc'ns diu que la historia fos creguda o no pel capita i la tripulacio;
hom pot arribar a pensar que es dificil empassar-se-la. El sentit comu ens
fa veure que aquesta historieta no era la reproduccio d'un fet corrent de
l'epoca. Era normal dir que un deu m'havia parlat i jo no li havia fet cas?
Aixo es podia donar dins les practiques liturgiques i assumir-ho com una
creenca, pero no com un fet caracteristic de ]a vida quotidiana. Veiem,
doncs, com hi ha elements literaris que ens ajuden a entendre 1'escrit com
una ficcio i no com la representacio d'un fet real. Ara, Pero, sera necessari
veure perque a 1'autor de 1'escrit 11 va interessar que Jonas expliques la seva
historia ais mariners.

«Jahve desencadena sobre el mar un gran vent, i hi hague gran tempes-
tat sobre el mar, tant, que la nau cuidava estavellar-se. Els mariners tingue-
ren pot: clamaren cadascun al seu deu i, per alleugerir la nau, tiraren la car-
rega al mar. Jonas, que havia baixat al fons de ]a coberta, s'havia ajagut i
dormia profundament. El capita de la tripulacio se li acosta i 11 digue: «Que
tens, dormilega? Aixeca't, clama al teu Deu! Potser Deu es donara manya
a favor nostre i no naufragarem» (vv. 4-6). Els clams dels deus no serveixen
per a res. Els deus de tots aquells homes no tenen res a veure; ells no han
causat la tcmpesta perque ells no son res. El clam dels mariners es un clam
buit. NomCs pot respondre Aquell que parla. La intencio de 1'hagiograf es
que el clam sigui dirigit a Jahve. El capita, coneixedor de la historia de Jo-
nas, es 1'encarregat de fer que aquest prengui consciencia del que passa i
clami el seu Dell. Les preguntes per part dels mariners a Jonas determiner
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la confessio: <<Soc hebreu i venero Jahve, el Deu del cel, quc ha fet el mar

i la terra. (...) Agafeu-me, tireu-me al mar, i el mar se us calmara. Reconec

que es per culpa meva, si us ha sobrevingut aquesta tempestat- (vv. 9, 12).

Jonas coneix Jahve; sap com son els seus jocs i ics seves actuacions; per

tant, no !'hem, ni tan sols, d'aclamar. La pregunta: <<A quin poble per-

tanys?- (v. 8) es resposta amb un -1 ] ' -7 - - ' , el qual com-

portae! _(wj- 7V?sl`1 Wbi^^ir7^^` I7)^^;\J.

Cal veure aqui una doble confessi6 en la qual ambdues parts s'impliquen.
Es impossible parlar d'una sense l'altra. Aquesta -creiem- ha estat una
de les intencions teologiques de !'hagiograf. Jonas no pot negar ]a seva iden-
titat, i amb ella la seva creenca i reconeixement de Jahve. Tanmateix, Jonas
sap el que comporta no fer cas a Jahve, i es per aixo que considera que l'ac-
te mes eficac es ser tirat a! mar.

El reconeixement de Jahve per part dels mariners es quelcom mes que
un avenir-se a un altre culte; suposem que la confessio de Jonas i 1'acci6
de tirar-lo al mar amb por son mostra que la presencia de Jahve es superior
a la dels falsos deus. No podem parlar de confersio dels increduls, Pero tam-
poe podem dir que es una escena mes de religiositat politeista. Una sintesi
factible fora dir que els mariners pagans reconeixen Jahve i el diferencien

de la resta dels , cosa ja molt important per I'enteniment no

del deu nacional jueu, sing del Deu creador de l'univers, malgrat ambdos
s'identifiquin. Es aqui on trobem la primera proclamacio de la universalitat
de Jahve en aquest escrit postexilic.

La pregaria de Jonas dins les entranyes del cetaci (cap. 2) es 1'antidot
contra la negativa a Jahve. L'accio de gracies esdeve tambe un acte de re-
conciliacio que permetra la segona vocaci6 del profeta:

<<La paraula de Jahve fou adrecada per segona vegada a Jonas, dient:
<Aixeca't, ves a Ninive, la gran ciutat, anuncia'ls el que jo et dire- ".»
(3,1-2).

Jonas compleix aquest cop la seva missio, i profetitza: ,Dintre tres dies,

Ninive sera destruida!<< (v. 4b). El poble de Ninive, paga i dolent, es res-

ponsabilitza i canvia el seu ritme de vida. «Deu va veure el que feien, que

havien renunciat a ]a seva mala conducta; i Deu es va desdir del mal que

havia dit que els faria, i no el va fer» (v. 10).
La gracia d'una profecia es que es complexi. Si Jahve, per boca de Jo

nas, diu que dintre tres dies Ninive sera destruida, s'espera sees dubte que

aquest fet esdevingui com el mes normal. Pero la cosa no va ser aixi; i per-

que no va scr aixi, Jonas s'enutja. Tanmateix, aquest esdeveniment no va

causar estranyesa a Jonas: >sabia que sou un Deu clement i misericordios,

pacient, que estima molt i es desdiu de fer mal- (4,2). Segons Walter Wolff,

tota la narraccio serveix per a interpretar d'una manera totalment nova

aquesta tradicional confessio, la qual es tambe present a Exode 34,6 i a

Joel 2,13. Pero !'orgull de Jonas, !'orgull de ser hebreu, de pertanyer al po-

ble de Jahve, esta per damunt de tot, i Jahve no ho ha tingut present. Per

a Jonas, !'actuacio del seu Deu ha estat una befa. <<Jonas-Israel -escriu Wal-

ter Wolff- no vol que Deu inclogui en la seva gracia el mon cruel- (pag.

142). Des d'aquesta perspectiva, es normal que Jonas digui que amb rao s'e-
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nutja de mort (v. 4). Aquell home zelos de la seva fe es veu perdut davant
un Deu clement, misericordios, pacient, i, a la vegada, sarcastic.

Jonas ho va entendre tot perfectament, pero no estava conven4ut de res.
L'hagiograf podia haver recorregut a una parabola en tercera persona per
a provocar el convenciment: pero prefereix que Jonas esdevingui el prota-
gonista de la didactica parabola. Cal que Jonas visqui el seu propi conven-
ciment. El profcta es converteix en l'home felic que veu com un enfiter
creix sense que ell faci res. L'enfiter, obra de Deu, es molt ben acceptat per
Jonas. -Pero, a trenc d'alba, l'endema, Deu va fer que un cuc piques l'en-
fiter, i s'asseca. Despres quan sorti el sol, Deu va fer venir un vent de lle-
vant xafogos; el sol picava fort sobre el cap de Jonas, que queda aplanat»
(vv. 7-8). L'cnuig de Jonas es repeteix. Jahve, aleshores, li demostra que no
es logic ni just el seu enuig, puix 1'enfiter no li ha donat cap mena de tre-
ball. Jonas-Israel no pot jutjar Jahve, no pot jutjar la Seva Voluntat. Que
Israel hagi estat el poble escollit no implica que la resta dels pobles hagin
de quedar desamparats. Jonas ho sap aixo: ell ho va confessar davant els
mariners i davant el propi Deu, pero es resisteix a acceptar-ho. El dolor de
Deu per Ninive es el dolor del Deu Creador que es ressent per 1'actuaci6
de les seves creatures. La salvacio de Jahve, per tant, es la salvacio per a
tothom. El Deu d'Israel es el Deu per a tots; es el Deu que estima, i no el
Deu que odic.

Certament, l'hagiograf no ens diu que Jonas accepti les Paraules de Jah-
ve. Jonas desapareix, i amb ell el seu enuig. Aquesta enigmatica persona no
podia ser facilment convencuda. Avui podriem preguntar-nos: cal que hi
hagi algu que no arribi a un acord amb Deu?

Horn podra veure en la narracio de Jonas una ridiculesa o una ximple-
ria. Hom podra trobar una clara expressio d'una teologia profunda i pro-
gressista. Horn podra creure tambe que es tracta de l'exemple d'una atre-
vida relacio de 1'home amb Deu. Hom podra dir que aixo no es mes que
una historieta divertida amb un objectiu purament didactic. Tot es possi-
ble; pero no podem negar que som davant un text critic, on la practica her-
meneutica pot arribar a trobar dificultats notables en les expressions mes
facils. «Un somriure contingut -escriu Walter Wolff- esdeve la clau mes-
tra de 1'ensenyament en la serietat mes profunda dels problemes mes difi-
cils>> (pag. 142).
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