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El redescobriment del text bíblic, a través dels estudis, ha fet que la Pilar Casals s’enamori
“de la Paraula de Déu, de la seva força, de la seva profunditat de signiﬁcat”. Pilar Casals,
professora de l’ISCREB en el Diploma d’Especialista Universitari en Mitologia i Simbologia,
Batxillerat i Llengües Clàssiques, centra el seu interès en l’aprofundiment i estudi en contacte
amb el món egipci.

Per què es va produir aquesta connexió ?
A mesura que m’endinsava en la civilització egípcia i les seves creences, les connexions i les
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preguntes sobre els vincles amb el món bíblic m’anaven assaltant; interrogants com: per què
el cristianisme es va estendre tan ràpidament per la terra dels antics faraons; com podia ser
que no hi hagués documents egipcis que parlessin sobre l’Èxode; o ﬁns a quin punt la història
de Josep té connexió amb el conte dels dos germans.

Què ha adoptat la Bíblia d’aquestes religions?
El text bíblic ens parla d’un poble que no viu aïllat, sinó que s’inspira en els elements dels
diferents entorns culturals per expressar l’experiència d’aquest poble que camina amb Déu.
Es poden observar préstecs lingüístics o mites que connecten amb l’entorn, com el diluvi
amb el relat de Gilgamesh. Veure com s’insereixen en el propi univers simbòlic bíblic
observant-ne les diferències i les similituds és l’interessant.

Per què ens cal saber interpretar els símbols i els mites?
El coneixement i la interpretació dels símbols i els mites ens ajuden a connectar amb les
nostres arrels i a fer-nos conscients que aquestes continuen vives, i alhora interpel·lar-nos
veient quines noves formes, mites i símbols han pres en l’actualitat. Lluny de ser un
llenguatge mort, l’ús del símbol continua ben viu. Com a cristians, el seu coneixement ens
aproxima al text bíblic i al seu signiﬁcat, permetent actualitzar-ne el missatge.
Entrevista realitzada per Òscar Bardají i Martín per al Full Dominical del 18 d’agost.
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