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Mossen Armand Puig, , professor a la Facultat de Teologia de Catalunya i Director de

l'Institut Sant Fructu6s de Ciencies Religioses de I'Arquebisbat de Tarragona, antic

rector de Guimera, es un estudios de la Biblia ,
entorn de la qual ha fet recerques

historiques, interpretacions, reflexions critiques. Deis seus molts estudis n'ha tret una

profunda experiencia en Historia de les Religions, i especialment de les tradicions

derivades del Cristianisme primitiu.

E12004 va publicar JESUS, UN PERFIL BIOGRAFIC (Ed.Proa), que esdeve un llibre

d'interes general, capac d'atreure l'atenci6 de tot tipus de public, tant deis que podran

llegir-Io des de la fe com dels indiferents 0 ateus militants. Eillibre, no pas de lectura

curta, perque te mes de 650 pagines, esdeve un pastis que obre a cada plana mes gana.

Es a dir, de bon empassar, perque el doctor Puig ens acosta a la figura de Jesus des

d'una serie de perspectives no pas imposades, sino desvelades a mesura que la biografia

avanca. I ens ofereix l'aventura d'aquell gran aventurer amb regustos tan aviat epics,

com d'una cordialitat quotidiana. He dit "aventurer" a dretes, com hauria pogut dir

"profeta",
"

agitador", "revolucionari ". I "Messies".

Pero l'autor per comencar, se'n va a la familia, que es el rovell de l'ou i la font de les

primeres inexactituds. Per que? Senzillament, perque tots hem tingut una aproximaci6 a

aquella figura des del catecisme, des de la tradicio simple i pietosa, des d'una liturgia

simplificada. I la cosa es mes complicada que no sembla .

Per comencar, Jesus neix uns quatre 0 cine anys abans de la data del Nadal admesa per

la tradicio. Aquest es un detall mes 0 menys passable. El seu pare, Josep, era un vidu

que tenia ja sis fills ,
i Jesus es l'unic fill de Maria, pero Maria, que debia tenir setze

anys en casar-se amb Josep, estava ja embarassada ... Evidentment ,
els llibres sagrats no

ens diuen que quan I'angel pronuncia l'Anunciaci6 Maria estigui casada. L'afer de la

impregnacio de Maria era -no hi ha altra explicacio- cosa de l'Esperit Sant. Si no es

aixi, pleguem.
Hi ha llegendes literaries sobre els "dubtes de Sant Josep", precisament perque, no

havent-lo conegut a ell com a espos de la earn, Maria infantara un nell, que sera "Fill de

Maria".

La imatge de Jesus vivint ,de nen, en companyia nomes de sa mare i del fuster, es

inexacta. A Natzaret -on va anar als 3 0 4 anys - en aquella casa obrera hi vivia una

familia nombrosa, el nen Jesus convivia amb quatre germans i dues germanes . El mes



Josep Vallverdu

gran dels seus germanastres tenia quinze anys mes que Jesus.J aquests parents i d'altres,

quan Jesus fou gran eren els primers de dir d' ell
" ha perdut el seny".

Jesus potser abandona la casa mes aviat que no deixa entedre 18, tra dicio; als 12 anys

sabia tanta cosa de les Escriptures que sorprengue els doctors del Temple, Quan

se n'ana de casa?

Encara que havia apres l'ofici de fuster -rnes exactament d' operari general, ferrer i

tambe constructor - es llanca al mon i el trobem fent miracles. Te la gracia , el carisma

que n'es la traduccio -. Els rabins no ho entenen (" ha fet pacte amb Satanas"). A mes a

mes, es un tipus estrany, perque es celibe ,i aixo era inhabitual.

Els anys de mes activitat publica son els darrers de la sva vida, cap al 27/ 28 . El doctor

Puig repassa els deixebles, els seguidors, els simpatitzants i els enemies d'aquell

trasbalsador. Tot de consideracions lligades amb els Evangelis aclareixen la positura de

l'autor, que vol fer un retrat al mes fidel possible de qui havia de morir crucificat.

Detalls com els seus itineraris, amb les dates , el bateig, la predica cosntant, l'actitud

dels seus dotze mes fidels, etc. I despres la Passio, estremidora, seguida fidelment.

Finalment, l'autor esbrina com es i com vol ser el missatge de la figura, de I'home

transcendent Jesus.

No sole recomanar llibres, pero aquest prou que ho faig. Es llegeix com una noveLla. I

comenca a ser un exit de vendes.


