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Davant la quantitat de gent que segueixen els oﬁcis de Laudes i Vespres de Montserrat per
ràdio i per internet, el P. Daniel Codina, OSB, va pensar que “calia ajudar a comprendre i fer
dels salms una pregària cristiana; no són fàcils ni per la literatura, ni per la teologia, ni per
l’espiritualitat que respiren. Hi ha salms sapiencials, pregàries, salms històrics, salms
messiànics que emanen una comprensió al·legòrica…”. El llibre D’ànima a ànima
(Publicacions de l’Abadia de Montserrat) “vol ser una ajuda en aquest sentit”.
Què ens diuen els salms?
Ens parlen de la vida, de l’home en les seves diﬁcultats internes i externes, de la història, del
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poble, de l’amor de Déu pel poble, dels pecats i de les esperances, de lloança i d’angoixa….
Com diu sant Atanasi d’Antioquia, els salms són un mirall per a nosaltres: ens hi trobem
reﬂectits. En la pregària ens veiem en el salm; no cadascú individualment, sinó en conjunt.
Tots formem part d’aquesta humanitat que trobem en els salms. Per això és tan bo pregarlos en comunitat: també és una manera de pregar els uns pels altres.
És difícil interpretar els salms?
N’hi ha de més difícils que d’altres: hi ha un component literari, de poesia, que pesa molt.
També la mentalitat de l’Antic Testament pot ser una diﬁcultat afegida que cal corregir amb
una visió cristiana. Cal paciència i anar-hi entrant a poc a poc, amb el cor obert i l’ànima
s愀 瀀物ble.
Què hi aporta en el llibre?
No faig exegesi bíblica, sinó que intento ajudar les persones a entrar dins l’ànima del salm
des de la fe, de la sinceritat de la pregària personal i eclesial. Hi aporto el meu bagatge humà
i espiritual i intento arribar a l’ànima del salm.
Entrevista realitzada per Òscar Bardají i Martín per al Full Dominical del proper 23 d’octubre.
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