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El biblista Josep Rius-Camps, premi Ciutat de Barcelona, presenta ‘Diari de Teòfil’

nes i aconseguiren la seva condemna davant del governador
Pilat. Annàs movia els fils del
poder jueu, tot i que era Caifàs
qui l’exercia en aquells moments.
Teòfil pertanyia al partit saduceu. Aquest grup jueu es caracteritzava pel seu conservadorisme,
l’estricta observança de la Llei, i
no creia en la resurrecció. Les
principals famílies sacerdotals
eren d’aquest pensament tradicional i majoritàriament provenien de la diàspora.
La pregunta crucial que Teòfil
es planteja és si Jesús, a qui el
seu pare i el seu cunyat havien
fet condemnar com un sediciós,
era realment el Messies d’Israel.
Messies en hebreu significa ungit. Designava la figura reial que
havia d’alliberar el poble d’Israel
en nom de Déu. Teòfil demana
un informe fidedigne sobre la
messianitat de Jesús a Lluc, a qui

Lluc respon als interrogants del fill
d’Annàs que va condemnar Jesús

L’objectiu de Lluc
és demostrar a Teòfil
que Jesús és el
Messies rebutjat per
l’autoritat religiosa
ell considerava que era un bon coneixedor de tot aquell moviment
derivat de la seva vida, mort i resurrecció.
GEMMA MIRALDA

Autor d’un diari. El biblista i teòleg Josep Rius-Camps és l’autor del Diari de Teòfil, que ha escrit per facilitar als lectors
contemporanis la comprensió de les claus de l’obra de Lluc com ara el seu Evangeli i els Fets dels Apòstols
ORIOL DOMINGO
Barcelona

L

a situació és dolorosa
i desconcertant en el
camp personal, religiós i polític. Jesús va
ser crucificat fa quatre dècades, però gent jueva i també pagana han fet l’experiència
que és viu i parlen del seu missatge i la seva resurrecció. Fa dos
anys que el temple de Jerusalem
ha estat espoliat i destruït. La ciutat santa està en ruïnes. Els jueus
tornen a sofrir l’exili.

“Un Jesús convincent”
]L’obra de Lluc no s’hauria

conservat si la seva resposta al fill d’Annàs no hagués
convençut Teòfil. Per tal de
facilitar la comprensió al
lector modern, Josep RiusCamps fingeix un diàleg
entaulat entre Teòfil i la
seva mare. A partir de les
explicacions de Lluc, Teòfil
li escriu: “El Messies que
Jesús pretén encarnar no
coincideix ni amb el messies popular, ni amb el dels
cercles fanàtics violents, ni
menys encara amb el que el
pare i el meu cunyat van
denunciar davant el poder
romà (...) La nostra família
estava plenament convençuda que Jesús era un messies amb pretensions violentes, zelotes (...) Jesús s’atreveix a col·locar la primacia

del Fill de l’home per sobre
de totes les lleis més sagrades, fins i tot la del sàbat.
Jesús planteja un dilema: el
valor absolut és la llei o el
bé de l’home? El regne de
Déu que proposa està obert
a tots els pobles, el nostre
inclòs, però ja sense cap
mena de privilegi”. RiusCamps ha fet servir a Diari
de Teòfil la tècnica literària
d’un diari novel·lat de manera que els possibles lectors
actuals “puguin comprovar,
com féu Teòfil, que les informacions que Lluc ens
lliura sobre la persona de
Jesús i el seu missatge són
certes i convincents”.
L’obra ha estat presentada
a l’Ateneu Barcelonès per
Carles Torner i Francesc
Romeu.
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L’enigma. En aquestes circumstàncies, un personatge estretament vinculat a personalitats
jueves clau d’aquests esdeveniments, Teòfil, sent la necessitat
de retrobar-se a si mateix en el
gran silenci de la derrota. I demana a Lluc, conegut després
com l’evangelista Lluc, que respongui l’enigma que se li ha plantejat sobre Jesús.
Aquest és el fil argumental de

Lluc. Demostració a Teòfil. Evangeli i Fets dels Apòstols segons el
Còdex Beza (Fragmenta), publicat l’octubre del 2009, fruit de la
col·laboració entre Josep RiusCamps, prestigiós especialista
internacional en patrística i en
l’obra llucana, i per Jenny ReadHeimerdinger, doctora en estudis bíblics. Atesa la bona acceptació d’aquesta obra bilingüe, en
grec i català, Josep Rius-Camps
ha considerat la viabilitat de proporcionar als lectors contemporanis unes pautes d’interpretació
que els ajudin en la lectura, servint-se d’una ficció literària. El
resultat és la novel·la Diari de
Teòfil (Fragmenta, 2011) amb el
subtítol explicatiu La demostració de Lluc (Evangeli i Fets dels
Apòstols narrada per Teòfil a la
seva mare).
Teòfil, summe sacerdot entre
els anys 37 i 41, fou el tercer fill
del summe sacerdot Annàs i cunyat de Caifàs. Ambdós promogueren en el Sanedrí que Jesús
fos lliurat a les autoritats roma-
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La demostració de Lluc. Lluc es
un rabí jueu de formació farisea.
Els fariseus creien en la resurrecció i desitjaven complir estrictament la Llei, estenent les normes de puresa ritual del sacerdot
a la vida quotidiana del poble. És
un jueu hel·lenista, oriünd
d’Antioquia de Pisídia. Es feu
creient després de la mort de Jesús. Havia seguit de ben a prop
tots aquells esdeveniments des
dels inicis, però no en fou testimoni ocular.
Lluc respon als interrogants
plantejats per Teòfil. Ho fa en
una sola obra, entesa com una
demostració, que consta de dos
volums. El primer, conegut com
l’Evangeli de Lluc, informa el seu
destinatari sobre la persona i el
missatge de Jesús. El segon, conegut com els Fets dels Apòstols,
explica les moltes dificultats que
experimentaren els seus deixebles i els diferents obstacles que
hagueren de superar fins que no
arribaren a comprendre l’abast
de la messianitat de Jesús. L’objectiu principal de Lluc és demostrar a Teòfil que Jesús és el
Messies d’Israel refusat per les
autoritats religioses i el seu propi
poble, i que és el Fill de Déu amb
un abast universal.c
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