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Delpersistent interès
per la figura de Je-
sús de Natzaret
n’handonatmostra

l’èxit de públic amb que van
ser rebuts tant la traducció
dels Evangelis al català per
part de Joan F. Mira com l’ex-
tensabiografiasobreel funda-
dor del cristianisme que Ar-
mand Puig traçava a Jesús,
un perfil biogràfic (Proa). El
lector interessat disposa ara
de dos nous títols que ens
acosten amb ulls contempo-
ranis a la figura de Jesús de
Natzaret.

En primer lloc, el francès
Michel Quesnel, capellà que
durant 25 anys ha ensenyat a
l’Institut Catòlic de París i ac-

Crítica

Jesús de Natzaret
tualment és el rector de la
Universitat Catòlica de Lió,
examina des del punt de vista
de l’historiador la figura de
JesúsaElquesabemdeJesús.
L’obra, tot iquenorenunciaa
conciliar història i teologia,
s’adreçanotansolsals lectors
cristians, sinó també als que
sense ser-ho tenen un interès
documental per un dels per-
sonatgescabdalsdelahistòria
de la humanitat.

Quesnel perfila la figura de
Jesús a partir de les fonts ar-
queològiquesi literàries,sense
deixar de descriure des dels
Evangelis canònics i els apò-
crifs –escrits al llarg del segle
II– fins als papirs descoberts
l’any 1947 al mar Mort –que
encara ara desperten tantes
passions– i l’Alcorà, ja que,
com potser caldria recordar,
Jesús és, juntament amb
Abraham, Moisès i Mahoma,
un dels quatre grans profetes
de l’Islam.

A partir d’aquestes fonts,
l’autor traça un vast perfil so-
bre la figura de Jesús de Nat-
zaret que comprèn des de la
sevainfància i laformaciófins
a la crucifixió. La segona part
de l’obra supera la dimensió
pròpiamenthistòricaiofereix
una reflexió sobre Jesús com
a font i fonament del cristia-
nisme. En aquestes pàgines,

Josep M. Rovira Belloso a la Facultat de Teologia de Barcelona. RUTH MARIGOT

l’autor ressenya la importàn-
cia del pensament cristià des
de la perspectiva del segle
XXI, sense deixar de situar la
figura de Jesús en un món
marcat per la pluralitat de les
tradicions religioses.

Per la seva banda, Josep M.
Rovira Belloso, actualment
professor emèrit de la Facul-
tat de Teologia de Catalunya,
presenta a Qui és Jesús de
Natzaret una reflexió sobre la
figura de Jesucrist que, com
explica l’autor, “comença a
obrir els ulls allà on els histo-
riadors i els exegetes han aca-
bat el seu camí de presentació
del Jesús de la història”. L’o-
bra, que respon a l’objectiu de
presentar amb claredat la re-
lació que poden tenir amb
Crist les persones situades en
la cultura actual, parteix de
les fonts literàries (entre les
quals destaquen les àmplies
referències dedicades a les
sentències de Jesús segons
documenta l’anomenada font
Q) que ens parlen de la figura
de Jesús com a punt d’inici
per endinsar-se en el camí de
la fe. És un llibre, doncs, més
pròpiament adreçat als cre-
ients que no pas als lectors
que simplement desitgen
saber més coses d’un perso-
natge central en la història de
la humanitat.

Narrativa
Dèries i misèries
Vicent Pallarés
Premi Josep Pascual Tirado
Brosquil Edicions
València, 2005

Vicent Usó

En poc de temps el
premi Josep Pascual
Tirado ha reunit al seu

palmarès alguns dels millors
narradors valencians. Pense
enPasqualMasoenNel·loNa-
varro, per exemple. I també
enVicentPallarés(Barcelona,
1951), el darrer a sumar-s’hi.
Ho va fer l’any passat, amb el
recullDèries imisèries, el ter-
cer llibre de contes que publi-
ca. Pallarés ha filat prim en la
selecciódelsrelats,engeneral
més acabats i treballats que
en les anteriors temptatives.
I si bé es pot objectar alguna
inclusió dissonant mínima,
nomalmetunconjuntqueob-
serva la maduresa de les
seues millors novel·les.

No es tracta d’un aplec ho-
mogenidenarracions:calque
ho siguen, els reculls de con-
tes?Sónlasumadetresparts
definides. L’agrupament obe-
eix a un patró precís; la part
central, en canvi, acull narra-
cions difícils de conjuntar.

Els contes que obren el lli-
bre –curtíssims– són exerci-
cisenquèPallarésjugaambel
llenguatge per definir unes

circumstàncies que, quan el
lector es creu segur d’haver-
les copsat correctament, un
vol de mans final acabarà per
capgirar, mostrant un pano-
rama diferent al que s’havia
imaginat el lector. Són relats
de final sorprenent, precisos
en la concepció i resolts amb
ofici ioriginalitat.Lapartcen-
tral és la més difícil d’agrupar
desd’unpuntdevistatemàtic
i, fins i tot, estilístic. Amb uns
episodis que llisquen fluids,
uns personatges consistents
queensatrapen,unamanera
de contar homogènia. Les si-
tuacions que aborda les pro-
tagonitzen un escriptor que
malda per ser més bon lector,
un conductor a qui un acci-
dent de trànsit conduirà a un
desenllaç inusual i un bessó
d’ocupacions insòlites. Final-
ment, els dos contes més
llargs –la part millor del lli-
bre–sóndosmonòlegsenquè
Pallarés demostra que hi ha
pocsautorsenlaliteraturaca-
talanaactualqueelsuperena
l’horaderecrearel llenguatge
popular. Dues dissertacions
darrere les quals endevinem
una veu encisadora, que ens
sap fer seus des de les prime-
res línies. Tant és així que el
menys important acaba sent
el que ens conten, tanta és la
potència amb què sonen les
veus dels narradors. I això no
vol dir que perdem l’interès
pels fets de la trama, sinó que
ens encantaríem igualment
escoltant-les, ens digueren el
que ens digueren.

Assaig
La filosofía explicada
a mi hija
Roger-Pol Droit
Traducció de Rosa Rius
Paidós, Barcelona, 2005

Breve historia de la
filosofía occidental
Anthony Kenny
Traducció de Miguel Candel
Paidós, Barcelona, 2005

Xavier Filella

Són moltes les obres es-
crites amb l’objectiu de
presentar un resum ac-

cessible sobre el contingut de
lafilosofia.Podríemesmentar
des de la Història de la filoso-
fia occidental de Russell i el ja
clàssic Vida y muerte de las
ideas de José M. Valverde fins
al manual que, amb coordina-
ció de J.M. Terricabras, es de-
dicava a la filosofia del segle
XX.S’afegeixenaaquestllistat
dues noves obres. En primer
lloc la d’Anthony Kenny, que
revisa en encara no 500 pàgi-
nesdesdelspresocràticsgrecs

fins al sistema filosòfic amb
què Wittgenstein volia trans-
formar per complet la natura-
lesa de la filosofia. En segon
llocl’assaigque,enformadedi-
àlegamblasevafilla,haescrit
el francès Roger-Pol Droit. En
aquesta breu obra es plante-
gen en un llenguatge accessi-
ble des dels concisos requeri-
ments de la filosofia fins a
qüestions essencials del pen-
sament–comlacontraposició
entresersavioinstruït–otan
universals com el sentit de la
vida i el significat de paraules
com llibertat i justícia.

Filosofia a l’abast

Les veus
encisadores

Poesia
In nuce
Hèctor B. Moret
Lo Trull
Calaceit, 2005

Xènia Dyakonova

In nuce és el setè poemari
d’Hèctor B. Moret, poeta
mequinensà i professor

en un institut de Barcelona.
Semblaqueaquestsdosoficis
siguin incompatibles, ja que
l’educació secundària, avui
dia, és més aviat la negació de
la poesia, i la feina del profes-
sor la majoria de vegades no
deixa a qui la realitza ni for-
ces ni ganes per escriure. In
nucevol dir en síntesi en llatí,
i el llibre així ho confirma. De
boncomençamentesveuque
el poeta té un tarannà opti-
mista, i és agut observador,
dotat per als jocs lingüístics:

“Em moc divers/ perquè di-
versa és la vida./ No com
aquell/ que es mou pel vers/
perquè troba perversa la
vida”. Al llarg del poemari es
pot comprovar que la poesia
de Moret no és monòtona ni
tèrbola, sinó feta amb un llen-
guatge planer i lluminós, amb
un ritme àgil. En aquesta po-
esia, la tradició i l’actualitat
estan lligades: el lèxic i les
imatges són tradicionals, pe-
rò la manera que el poeta té
de mirar el món i parlar de les
vivències és d’una moderni-
tat absoluta. La natura que
està present en el paisatge de
Mequinensa batega amb tots
els seus elements – les gleres,
els guareits, les cales, la gar-
binada, la gent...– en els ver-
sos de Moret. Es barreja amb
les idees i els sentiments del
seu jo líric de manera harmo-
niosa. Les paraules dialectals,
triades amb mesura pel poe-
ta, afegeixen encara més co-
lorit al seu estil.

En guerra
Vint dies de guerra .
Tomeu Ferrer.
Documenta Balear, Palma, 2005

Una matinada d’agost del
36, les forces del capità
Bayo desembarcaven a la
costa de Mallorca. El seu
objectiu era restablir la le-
galitat republicana i evitar
que l’illa es convertís en la
base dels avions feixistes
per bombardejar les ciu-
tats republicanes. L’aven-
tura del desembarcament
va durar tan sols vint dies.
La participació de tropes
italianes, malgrat el pacte
internacional de no-inter-
venció, va ser decisiva en la
derrota dels republicans. El
4 de setembre de 1936 el
darrer integrant de la co-
lumna Baleares partia de
Mallorca. La retirada va ar-
rossegar cruels venjances.
Xavier Filella

Sense papers
Sense papers. Catorze històries
personals,
Isaac Fernández Sanvisens
i Catalina Gayà Morlà.
Mina, Barcelona, 2005

“Tinc una oferta d’una em-
presa, no tinc antecedents
penals i estic sana. No
volen que visqui aquí. Crec
que sóc una bona persona.
Visc una vida normal, però
necessito un paper que
digui que visc aquesta
vida, amb normalitat”. Són
paraules de Sarah, una en-
ginyera industrial nascuda
a Toronto que viu, sense
papers, al nostre país. El
seu és un dels catorze tes-
timonis que il·lustren els
dels milers de persones
que viuen en interinitat a
l’Estat espanyol. X.F.

Churchill
La Segona Guerra Mundial ,
Winston S. Churchill
Traducció de Dolors Udina
L’Esfera dels Llibres,
Barcelona, 2005

Es publica amb puntualitat
la segona part de les me-
mòries de Churchill, que
descriuen amb minuciosi-
tat els esdeveniments del
final de la Segona Guerra
Mundial, quan el conflicte
abandona el marc europeu
i esdevé veritablement una
guerra d’abast mundial.
Churchill, de qui Jordi Pujol
ha subratllat la seva contri-
bució a la salvació dels va-
lors occidentals, repassa
des de l’aliança amb soviè-
tics i nord-americans fins a
les bombes atòmiques i la
rendició d’Alemanya. El seu
és un testimoniatge de pri-
mera fila, que li va servir
per obtenir el premi Nobel
de literatura. El volum fina-
litza amb un epíleg reflexiu
en què Churchill denuncia
l’establiment del Teló
d’Acer. X.F.

Perversitat
amena

Prestatgeria

El que sabem de Jesús
Miquel Quesnel
Traducció de Pau Joan Hernández
Helios/Viena
Barcelona, 2005

Xavier Filella

Assaig
Qui és Jesús de
Natzaret
Josep M. Rovira Belloso
Edicions 62
Barcelona, 2005


