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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: Deuteronomi és el títol de la 

versió grega (Δευτερονόμιον, literalment 

“2ª Llei”). Moisès donà la 1ª Llei de Déu al 

Sinaí, i ara s’acomiada a Moab amb un 

discurs que constitueix una 2ª Llei. 

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

l’exili a Babilònia (587 aC) necessita comprendre que allò 

que ha originat tanta desgràcia —la rebel·lió a la Llei de 

Déu— ja ve des del principi de l’Aliança. 

Idees�principals�
• Moisès explica a les noves generacions que 

entraran a la terra promesa discursos i lleis que 

els permetin mantenir la fidelitat a YHWH. 

• Algunes lleis són noves, però moltes són repetides 

respecte les del Sinaí. Per això “Deutero-nomi” 

(Segona Llei): en la cultura semítica es repeteix 
allò veritablement important. 

• Shemà: escoltar Déu inclou respondre-li 

(obediència), estimar-lo inclou voler decidir segons 

Ell (devoció), Déu és 1 significa que adorar altres 

déus (sexe, guerra...) corromp la humanitat. 

Estructura�
• Dt 1-11: DISCURS D’OBERTURA DE MOISÈS 

o 1-3: Moisès resumeix la història fins a Moab 

o 4-11: Crida de Moisès a ser fidels a l’Aliança. SHEMÀ:  

 

 

 

 

 

• Dt 12-26: CODI DE LLEIS DE LA TERRA PROMESA 

o 12-16a: Culte d’Israel a l’Únic Déu al Temple i en els pobres 

o 16b-18: Els líders d’Israel sota autoritat de Llei i Profetes 

o 19-26: Lleis civils i de justícia social 

• Dt 27-34: DISCURS FINAL DE MOISÈS I MORT 

o 27-30: Alerta final i ultimàtum a escollir 

o 31-34: Poemes de comiat i mort de Moisès 
� 31: Transició a Josuè, successor de Moisès 
� 32: Càntic de Moisès 
� 33: Benediccions a les tribus d’Israel 
� 34: Mort de Moisès 

• SHEMÀ (Dt 6,4-9) (vegeu-lo a l’Estructura) 

• T’ha afligit fent-te passar fam, però després t’ha alimentat amb el mannà, que ni tu ni els teus pares no coneixíeu. Volia 

que reconeguessis que l’home no viu només de pa; viu de tota paraula que surt de la boca del Senyor. (Dt 8,3) 

• T’alimentaràs fins a saciar-te, edificaràs cases confortables i hi viuràs, es multiplicaran els teus ramats de vaques i 

d’ovelles, acumularàs plata i or, i multiplicaràs tots els teus béns. Mira llavors que no s’enorgulleixi el teu cor i t’oblidis 
del Senyor, el teu Déu, que t’ha fet sortir del país d’Egipte, la terra on eres esclau. (Dt 8,12-14) 

• Avui et proposo d’escollir entre la vida i la mort, entre la felicitat i la desgràcia. Avui et mano que estimis el Senyor, 

el teu Déu, que segueixis els seus camins i compleixis els seus manaments, els seus decrets i les seves prescripcions. 

Si ho fas així, viuràs, seràs nombrós, i el Senyor, el teu Déu, et beneirà (..) (Dt 30,15-16) 

Gèneres�literaris�dominants�
 

 

Dt 

ESCOLTA, Israel: el Senyor és el nostre Déu, el Senyor és 
l’ÚNIC. Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota 
l’ànima i amb totes les forces. Grava en el teu cor les paraules 
dels manaments que avui et dono. Inculca-les als teus fills; 
parla’n a casa i tot fent camí, quan te’n vagis al llit i quan et 
llevis. Lliga-te-les a la mà com un distintiu, porta-les com una 
marca entre els ulls. Escriu-les als muntants de la porta de 
casa teva i dels portals de la ciutat. (Dt 6,4-9) 


