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NOTA DE PREMSA 
11 de febrer de 2013 

 
Xavier Alegre i Antoni Blanch presenten a la llibreria Claret de 

Barcelona el Diccionario de la Biblia de les editorials Sal Terrae i 
Mensajero 

Xavier Alegre és professor de Nou Testament a la Facultat de Teologia de 
Catalunya i de la Universitat Centreamericana José Simeón Cañas (UCA) de El 

Salvador i Antoni Blanch és professor emèrit de Literatura Comparada a la 
Universitat Pontificia de Comillas 

 
La llibreria Claret de Barcelona acull el proper 18 de febrer a les 19.00h la presentació 
del Diccionario de la Biblia editat per Sal Terrae i Mensajero.  
 
El Diccionario de la Biblia és un valuós manual que conté la definició de 5000 noms 
comuns i propis que apareixen a la Sagrada Escriptura i que han impregnat durant segles 
la cultura de les civilitzacions. Cadascun d’ells està traduït i descrit amb rigor, amb l’ajuda 
d’imatges i mapes: el seu origen etimològic, significat, context, interpretacions,... 
D’aquesta manera el lector, creient o no creient, pot trobar les claus per entendre tot allò 
que s’ha inspirat en la Bíblia: art, religió, filosofia, literatura, arquitectura... 
 
L’obra és una traducció actualitzada i rigorosa de l’edició alemanya Herders Neues 
Bibellexikon (Nou Diccionari Bíblic de Herder) de 2008, dirigida per tres biblistes de Linz i 
Salzburg: Franz Kogler, Renate Egger-Wenzel i Michael Ernst.  
 
Per a conèixer aquesta obra, recentment publicada, els jesuïtes Xavier Alegre i Antoni 
Blanch, ens ajudaran a descobrir el valor d’aquest manual que s’endinsa i ajuda a 
comprendre el llibre més difós de la història.  
 
 
Més informació: 

• www.diccionariodelabiblia.es 
• Invitació acte de Presentació 
• Dossier de presentació del “Diccionario de la Biblia” 


