
MITESEl relat de la creació de l'home i la dona

El text bíblic sobre la creació de l’home i la dona data del segle X aC. Va ser escrit en un moment 
en què el poble d’Israel vivia a Palestina (Canaà), convivint amb d’altres pobles, sentint-se, 
moltes vegades, seduït pels seus mites, per les seves explicacions sobre la realitat i pel culte als 
seus déus, oblidant-se de tot allò que Déu havia fet per ells durant el període de l’Èxode. Els seus 
governants es preocupaven per aquesta situació, donat que estava en perill la seva pròpia 
identitat com a poble, i la seva fe i fidelitat a Déu.
Per als pobles veïns l’ésser humà, a més a més de ser esclau i súbdit dels déus, als quals serveix a 
través del culte, és també una mena de titella a mans de les forces de la naturalesa - a les quals 
també adorava coma a divinitats - que fan caure damunt seu la fatalitat i el desastre. Aquesta, 
però, no era pas l’experiència que Israel va tenir en la seva vida passada.

A fi de recordar això al poble, l’autor sagrat va escriure una història 
en dues parts, en la qual tots els elements són simbòlics i van 
mostrant quina és la fe d’Israel. La primera part parla del somni de 
Déu per a l’ésser humà; la segona intenta donar una resposta al 
problema del mal. Si ens hi fixem, podem llegir que Déu crea 
l’home de la pols de la terra, és a dir, que està profundament lligat 
a la naturalesa, però no és pas obra de la natura, perquè la terra no 
és cap dea (deesa). És Déu, l’únic Déu, el qui li dóna la vida. El 
mateix nom d’Adam (“tret de la terra”) indica aquesta realitat.

Déu crea el paradís i allí hi col.loca l’home. El paradís és el lloc on està Déu; és una mena de llar 
divina aquí a la terra. I Déu va voler que l’home estiguis prop d’Ell, vivint en amistat, compartint 
el mateix espai on es poden trobar i dialogar com amics íntims. El text ens vol mostrar que Déu no 
està distant ni és estrany a la nostra existència.

L’arbre de la vida és un element simbòlic que existia també 
en els altres pobles del seu voltant. Per a aquests 
representava l’aliment de la immortalitat. Col.locant-lo, 
però, en la història del poble d’Israel, l’autor sagrat ens vol 
explicar que Déu, en el moment de la creació de la humanitat 
no li dóna una vida igual a la de les demés criatures, sinó que 
la fa participar de la seva vida, una vida que no té fi (Fa 
pensar en els somnis de felicitat infinita i completa que 
l’home acostuma a sentir dins seu).
D’altra banda, els pobles de Mesopotàmia (“país entre 
rius”) creien que la dona era inferior a l’home. La fe d’Israel, 
però, creu que ella és una criatura de Déu, com l’home i amb

una dignitat igual. Això és el que significa la imatge narrativa que diu que ella va ser arrencada de la 
costella de l’home i que és “os dels meus ossos i carn de la meva carn”. El seu nom també és 
simbòlic (Eva: mare de tots els éssers vius) i ens parla de la seva vocació de mare.
Estem, doncs, davant d’un text que no ens dóna respostes científiques sobre l’origen de l’home, 
sinó que vol respondre a un altre tipus de qüestions que, tots, en alguna ocasió de la nostra vida, 
veiem sorgir en nosaltres mateixos: qui sóc jo? per què no puc viure sense els altres? per què 
desitjo anar més enllà d’allò que ja he viscut i ja he fet? d’on em ve l’alegria de viure? La resposta 
o respostes que la creença religiosa del poble d’Israel ens dóna és que l’home és un ser creat per 
Déu, per a que visqui amb la mateixa felicitat que Ell viu, però que, al mateix temps, no és 
possible que la visqui i la construeixi sol. És home o dona, imatge de la diversitat i bellesa del 
propi Déu. És el rei, la reina de la creació.


