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imaginen un enginyer o un ar-
quitecte, que, acabada la carre-
ra ni que fos amb summa cum
laude, es quedés al seu despatx

i no llegís cap llibre ni cap revista especialit-
zada de la seva matèria, no s’assabentés
mai més dels nous materials de construc-
ció, no anés a fires i congressos a compartir
experiències i es refiés tota la vida del que li
van ensenyar a la Universitat? Aviat es tro-
baria fora d’òrbita! Considerar-lo carca seria
poc. Fins i tot podria considerar-se’l un ir-
responsable, perquè fóra capaç de construir
amb materials vells i sense saber la verita-
ble relació qualitat-preu dels mercats. Aviat
es quedaria sense clientela. Doncs això tan
evident passa amb molts sacerdots, religio-
ses i religiosos... S’han quedat amb el que
els van ensenyar al noviciat, al seminari, a
les cases d’estudis, en algun curset, i no hi
ha manera de moure’ls-en....

Quan vaig publicar el meu llibre Última
notícia de Jesús el Natzarè, alguns sacerdots
van voler entrar en polèmica amb mi, però
no s’havien assabentat que els estudis bí-
blics, amb els actuals mètodes informàtics i
la possibilitat de relacionar història, ar-
queologia i lingüística, avancen com cap al-
tre (s’ha calculat que es publica un llibre so-
bre Jesús cada 8 minuts). No és que no lle-
geixin, és que ni tan sols no havien fullejat

la Revista catalana de teologia a la xarxa.
Quan a un d’aquests sacerdots li vaig de-
mostrar que des de la teologia catòlica avui
s’admet perfectament que Jesús va tenir
germans em va adduir: «No tinc temps de
llegir! Altra feina tinc!» Quina feina? La de
predicar Jesús erròniament?

Valgui aquesta introducció per anunciar
una magnífica obra, Introducció al Nou Tes-
tament, que acaba de publicar Claret, la pri-
mera en català, sortida de la mà del doctor i
professor de Nou Testament Rodolf Puig-
dollers, que ja ens havia regalat l’any 2010
un altre text breu i cabdal: Vida de Pau de
Tars. Deixeble, però no depenent, del millor
exegeta català, mossèn J. Rius Camps, Pu-
igdollers considera el conjunt dels 27 escrits
neotestamentaris originats per la fe de les
primeres comunitats cristianes, de manera
que ens ensenya a contemplar-los en el seu
conjunt, a deixar de banda els nostres pre-
judicis culturals i a posar-nos les ulleres
adequades per a cada tipus d’escrit, tot
aprenent el seu llenguatge, el significat dels
seus simbolismes, el seu ambient d’origen i
el sentit de la seva recopilació. Sense acos-
tar-nos a l’experiència espiritual de Jesús,
assassinat i vivent, dels seus autors i lectors
originals, romandrem lluny de captar-ne el
sentit.

El primer que cal dir és que es tracta d’un

llibre fàcil de llegir, apte per a creients i no
creients interessats. Comença explicant-
nos com ens arriben els textos (papirs i per-
gamins), en rotlles o còdexs uncials o cursi-
us, datant-los i explicant-nos-els des d’una
incipient crítica textual. Després malda per
conjugar la unitat dels 27 llibres que el
componen, n’explica el sentit del desordre,
desmitifica el concepte d’inspiració divina,
arriba a la formació del cànon com a elenc i
regla de fe, i dedica tota la tercera part als
gèneres i les formes literàries del Nou Testa-
ment, sempre amb relació amb l’Antic Tes-
tament, com demostra amb les intertextua-
litats. Un capítol del tot interessant per a
qualsevol amant de la literatura en general.

Tot seguit ens detalla el marc geogràfic,
historicopolític i cultural de la Palestina del
temps de Jesús, amb els mapes pertinents,
classes socials, demografia i el complex rè-
gim de poder entre els romans, els hero-
dians i els grans sacerdots amb el seu sane-
drí i tota la teocràcia i la reglamentació de
vida que comportava la religió jueva. Tam-
bé ens fa una bona explicació dels grups re-
ligiosos, de les festes i del temple.

Arribem així al nucli cinquè, dedicat al
corpus paulinum, això és, a les cartes de
sant Pau, escrits viscuts comunitàriament
molt abans dels evangèlics. I aquesta és una
de les parts més interessants de tot el llibre i
pot agafar més d’un desprevingut. Després
d’una vida de Pau, que és una autèntica
persecució dels jerosolimitans que domi-
nen la comunitat judeocristiana de la capi-
tal (encapçalats pel germà de Jesús, Jaume,
i d’altres familiars) en tot el seu periple, més
que oferir-nos el contingut de cadascuna de
les cartes, l’autor destria les veritables cartes
originals de Pau (1a als tessalonicencs, 1a i
2a als corintis, gàlates, filipencs, Filèmon i
romans). Només set, ni una més. Les altres
no són de Pau. I, encara, en aquestes set,
n’hi ha que són dues cartes cosides (1a co-
rintis i filipencs) o tres (2a corintis), per no
parlar de les gloses o interpolacions espú-
ries, que aquí Puigdollers no explicita gaire
perquè ja ho ha fet en d’altres estudis. I les
altres cartes atribuïdes a Pau fins fa poc?
Doncs són cartes pseudoepigràfiques afegi-

des en una segona col·lecció (2a als tessalo-
nicencs, colossencs i efesis). Ja en tenim
deu. Les pastorals (les dues a Timoteu i a
Titus) formarien una tercera col·lecció en-
cara més tardana, amb un escrit singular
afegit al final per arribar al nombre perfecte
de 14: la dels hebreus.

Els evangelis estan estudiats a partir dels
versets coincidents en els sinòptics i de les
seves fonts. Puigdollers, tot i que ho explica,
no és gaire partidari de la teoria de les dues
fonts ni de la font Q (tan de moda fa pocs
anys) i més aviat pren la teoria dels nivells
redaccionals de Boismard a partir d’un tri-
ple nivell redaccional de Marc (anys 40,
anys 50 i anys 60), el segon dels quals hau-
ria influït en el primer nivell de Joan i en
Mateu i Lluc. D’aquesta manera pot expo-
sar, i per aquest ordre, Marc, Mateu, Joan
(amb tots els afegits com el de la dona adúl-
tera, inicialment en Marc i Lluc) i l’obra lu-
cana, tot explicant la utilització de Marc per
part de Mateu, Joan i Lluc (que també utilit-
zen Mateu i, el segon, fonts pròpies). Inte-
ressantíssims per significatius els esquemes
estructurals de cada evangeli.

El llibre segueix tractant la formació de
les set cartes catòliques, en un primer esta-
di, la de Jaume (no gaire acceptada), la pri-
mera de Pere i la primera de Joan; en un se-
gon estadi, s’afegirien les altres dues de Joan
(segona i tercera) i l’afegit de la de Judes,
una carta molt influenciada per la literatura
apocalíptica jueva.

Acaba el llibre abocat a l’Apocalipsi, un
llibre atribuït a Joan, tot i que, com la majo-
ria d’exegetes d’avui, Puigdollers ens deixa
anar que no es pot pas considerar sortit de
«la mateixa mà» que el quart Evangeli o les
mateixes cartes de Joan. Autors diferents,
doncs. Però el més interessant és que es
compromet explicant la seva estructura i la
seva simbologia com a obra subversiva que
és per fer front a les persecucions i desem-
mascarar la mentida de la propaganda reli-
giosa romana i no pas terrorífica o plena de
malastrugança com la gent creu.

El llibre acaba amb una bibliografia molt
acurada, estructurada, triada i posada al
dia. Una veritable perla.

S’

UNA BONA INTRODUCCIÓ
CATALANA
AL NOU TESTAMENT
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a una setmana, el President
Mas va organitzar un acte que
s’hauria d’haver produït ja fa
molts any. D’un dia per l’altre,

es va convocar la professió teatral barcelo-
nina per assistir al pròleg d’una nova obra
de teatre vital, amb protagonistes de pes, i
que esperem comenci ben aviat amb un

primer acte intens, emocionant i desitjat
per la majoria dels que tenim sentit de
país i sobretot educació. L’acte de desgreu-
ge del Govern català amb l’actor Josep Ma-
ria Flotats era just i necessari si volíem re-
cuperar una figura cabdal en la història del
teatre de casa nostra. Una història trunca-
da l’any 1988 i que ara, al 2013, sembla que
podem reconduir, no sense pensar en el
temps perdut per a uns i guanyat per a
d’altres.

Recordo perfectament el dia que tota la
companyia del Poliorama vàrem acompa-
nyar en Josep Maria per posar la primera
pedra del Teatre Nacional de Catalunya
(TNC). Recordo la primera visita d’obra,
amb casc groc i envoltats de pols i formigó.
I recordo la nit del discurs a peu d’escenari
de la Sala Gran, on els «gats baladrers» van
obligar-lo a sortir per cames d’aquella casa
de somnis, que ell havia començat a forjar,
deu anys enrere. Després varen venir les
passejades per Madrid, les tardes de di-
lluns al cinema i els sopars a la Plaza May-

or, recordant coses de Catalunya i maste-
gant tristes soledats. L’última vegada que
vàrem parlar va ser fa un any i telefònica-
ment. Jo li reclamava una col·laboració per
a una revista del gremi teatral i ell s’hi va
negar molt amablement: «Martí, això en-
cara no ho puc fer». Josep Maria Flotats va
ser per a mi, mestre i amic, però sobretot
un referent en moment de dubtes creatius
i una porta a la qual anar a trucar quan el
dia a dia de la vida es torçava.

Ara penso en la retransmissió televisiva
des del TNC de l’entrega dels seus tres pre-
mis Max i viscuts des del sofà atrotinat del
meu miniapartament de la capital del reg-
ne i penso en les llargues hores comparti-
des de confidències i de riures estridents.
Sempre he dit que la feina i l’estil d’en Jo-
sep Maria Flotats et pot agradar o desagra-
dar, però mai ens hauríem d’haver permès
el luxe d’obviar-lo com s’ha fet durant
tants anys. El país necessita creadors con-
vençuts del seu camí, amb criteris formats
des de l’experiència i amb una agenda ple-

na de contactes mundials. Els reietons
provincians li varen fer molt de mal i tam-
poc crec que ara el deixin tranquil.

Una vegada, abans de començar la fun-
ció al Teatre Poliorama, vaig entrar al seu
camerino que tenia a peu d’escenari. En el
gran mirall de la seva taula ell havia escrit
amb una barra de maquillatge la lletra d’u-
na cançó del cantant francès Julien Clerc:
«Jo us vull ser útil per viure i somniar».
Aquella frase crec que defineix el motor
d’aquest artista. Posar-se al servei dels al-
tres per anar una mica més lluny tots ple-
gats. Jo no li he arribat mai a la sola de la
sabata, però he après moltes coses d’ell,
sobretot a plantar cara, a no deixar-te tre-
pitjar, a creure fermament en el teu camí
malgrat els destructors de somnis que vi-
uen de vampiritzar felicitats alienes.

Els països és fan grans quan reconeixen
errors antics. Els gran artistes demostren
que ho són quan un dia decideixen, que
malgrat tot, es pot tornar a començar de
zero. Mai és tard. 

F

EL RETORN DE
J.M. FLOTATS

Martí Peraferrer Vayreda


