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Destinataris�
El poble d’Israel, que davant la destrucció de Jerusalem i l’exili 

a Babilònia (587 aC) necessita comprendre les arrels de la 

seva història i fa un esforç de recull, compilació i reescriptura 

de material que expliqui els orígens de la vida, del pecat, i 

quina és la missió del poble d’Israel escollit per Déu. 

Idees�principals�
• La Creació de Déu inicialment és bona, però 

el mal i el pecat vénen després perquè l’ésser 

humà vol ser com Déu, i decidir ell què és bo i 

què dolent per sí mateix. 

• Déu fa Aliança amb la humanitat a través de 
la família d’Abram: vol salvar-la. Signe és la 

circumcisió, física i simbòlica: del temps (festes), 

de decisions (recordar Déu)... 

• La humanitat ambiciona poder, i això el porta 

a la perdició. Déu, però, vol salvar-lo i 

constantment procura capgirar el mal en bé. 

Estructura�
• Gn 1-11: DÉU I MÓN 

o 1-2: Caos i Creació. Ésser humà a imatge de Déu. 

o 3: Pecat: voler ser déus. Sofriment comença. 

o 4: Caín mata Abel. 

o 5: Descendents d’Adam a Noè 

o 6-9: Corrupció de la humanitat. Noè i Diluvi 

o 10: Descendents de Noè 

o 11: La Torre de Babel: l’orgull dispersat 

• Gn 12-50: DÉU ESCULL LA FAMÍLIA D’ABRAM PER SALVAR 

o 12-25a: Abraham. Sara, Aliança, circumcisió. 

o 25b-36: Isaac i els seus fills, Jacob i Esaú 

� 25b-28: Jacob enganya Isaac 

� 29-31: Jacob enganyat per Laban 

� 32: Jacob lluita amb Déu. Nou nom: Israel. 

� 33-36: Jacob i Esaú. Retrobament, descendents. 
o 37-50: 12 fills de Jacob 

� 37: Josep i els seus germans 

� 38: Judà i Tamar 

� 39-40: Josep fet esclau i empresonat 

� 41-46: Josep revalorat, salva Egipte i la seva família 
� 47-50:    Final de Jacob. Benediccions. 

Composició� � � �
• Data: Com a part de la Torà jueva (Pentateuc), es va 

formant al llarg de segles des del s.IX aC. fins que acaba 

compilant-se entorn del s.V aC. 

• Lloc: Variats, des de Mesopotàmia fins a Canaan 

• Idioma original: Hebreu 

• Autor(s): Variats, d’almenys 3 tradicions diferents 

 

• Etimologia: Gènesi és el títol de la versió 

grega (Γένεσις) que significa origen, perquè 

explica els orígens de la Història. 

• Déu va crear l’home a imatge seva, el va crear a imatge de Déu, creà l’home i la dona. Déu els beneí dient-los:  

 —Sigueu fecunds i multipliqueu-vos, ompliu la terra i domineu-la (Gn 1,27-28). 

• Déu veié que tot el que havia fet era molt bo (Gn 1,31) 

• La serp li va replicar: —No, no morireu pas! Déu sap que, si un dia en mengeu, se us obriran els ulls i sereu com 
déus: coneixereu el bé i el mal. (Gn 2,4-5) 

• Llavors el Senyor va preguntar a Caín: —On és el teu germà Abel? (Gn 4,9) 

• El Senyor va dir a Abram: —Vés-te’n del teu país, de la teva família i de la casa del teu pare, cap al país que jo 
t’indicaré. Et convertiré en un gran poble, et beneiré i faré gran el teu nom, que serà font de benedicció.(Gn 12,1-2) 

Gèneres�literaris�dominants�
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