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L'escriptor olotí Lluís Busquets
i Grabulosa ha publicat el seu se-
gon assaig sobre Jesús de Natzarè:
Jesús era un heretge (Ara Llibres,
2014). L'obra aprofundeix en la
cara més polèmica del Messies,
com entenia la fidelitat al judais-
me d'una manera diferent de la
que se li havia imposat. «Potser
aquest llibre ajudarà a estar un xic
més al dia i a despullar la imatge
que tenim de Jesús d’oripells in-
necessaris. Jesús volia un món gi-
rat al revés de com el tenien, com
els cristians d’avui hauríem de vo-
ler», assegura Busquets.

Després de la darrera publica-

ció l'any 2006 d’Última notícia de
Jesús el Natzarè (Proa-Destino,
amb quatre edicions) en què l'au-
tor va buscar una figura de Jesús a
partir d'una voluminosa biografia
que incorporava les últimes in-
vestigacions històriques, bíbliques
i teològiques a partir del mètode
històric-crític, així com un estudi
de la diversitat de fonts. Aquesta
vegada Busquets afirma que «vo-
lia presentar Jesús més a l’abast de
tothom. Un Jesús rebel des de la in-
fantesa, una rebel·lia covada en
una Galilea insurgent, on l’hel·le-
nisme havia canviat els costums i
els romans oprimien els camperols
i les classes baixes tot imposant al
món rural una societat comer-
cial, on fins i tot la terra, que per als
jueus era de Jahvè, es podia com-
prar i vendre».

El que persegueix l'autor en
aquest assaig és destacar la face-
ta de dissident, rebel, idealista o,
fins i tot, antisistema de Jesús:
algú que trenca les convencions
imposades en funció d’uns valors
de més justícia, igualtat i solidari-
tat. Un lluitador i, com tots els
que se situen al marge de la
doctrina oficial, un condem-
nat.

Busquets reivindica
la legitimitat de l'he-
retgia argumentant
que els avenços,
inclosos els reli-
giosos, arriben
sovint fins a
t o t h o m

gràcies als heterodoxos, ja que
«l'heretgia no és cap contaminació
des de fora, sinó un dels desenvo-
lupaments intrínsecs de tot movi-
ment per adaptar-se a l'entorn so-

cial canviant» afirma l'autor a Eu-
ropa Press. I cita també el filòsof
Ernst Bloch: «El millor de les reli-
gions és que produeixen heretges».

A més, l'assaig incideix en el

missatge profund de Jesús i en les
circumstàncies en què va anun-
ciar-se. «Jesús s’adona que cal ar-
remangar-se i començar-lo a fer
nosaltres [un món millor]. Farà dei-
xebles itinerants i predicaran arreu
de Galilea una “bona notícia”: un
altre món és possible, el Malkut
Adonai o el Regne de Déu, del tot
oposat al de l’Emperador romà»,
explica l'escriptor olotí.

Busquets també reflexiona so-
bre el nacionalisme del Messies:
«Jesús era producte d’un temps i
una cultura; se sentia molt jueu i
sabia molt bé que els seus en-
emics eren els romans», ja que des
de nen va veure l'opressió que
patien els pagesos i la violència que
implicava la submissó a un Impe-
ri. 

En resum, tal com esmenten al
pròleg el bisbe Joan Godayol i el
professor d'història Jaume Botey,
Lluís Busquets ens ofereix amb Je-
sús era un heretge, una obra directa
de lectura senzilla i amena, però
rica en erudició i testimonis. Una
lectura imprescindible per conèi-
xer a fons la figura de Jesús, algú
que va creure que un món millor
era possible.

L’autor
És escriptor i doctor en filologia ca-
talana, llicenciat en filosofia per la
Universitat de Barcelona i en sa-
grada teologia per la Pontifícia
Universitat Gregoriana de Roma.
La seva última obra és Albada a
Lisboa (2011). 
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Busquets escriu sobre la faceta idealista,
rebel i antisistema de Jesús de Natzarè 
L’escriptor i doctor en filologia catalana gironí publica un assaig que «vol presentar Jesús més a l’abast de tothom»

RESUM
Jesús fou un heretge: subversiu,
provocador i perillós

Una obra que aprofundeix en la
faceta més polèmica de Jesús, la de
dissident, rebel, idealista o, fins i tot,
antisistema: algú que trenca les
convencions imposades en funció
d’uns valors de més justícia, igualtat
i solidaritat.
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Arrenca el setè Festival de
Cinema europeu a Pequín

La setena edició del Festival de
Cinema de la UE va arrencar ahir
a Pequín amb la mirada posada a
captar al públic online xinès, un
mercat que està en continu crei-
xement al país asiàtic i que mostra
interès pel cinema europeu que no
arriba a les taquilles davant el límit
imposat pel Govern.

La iniciativa porta aquest any
una vintena de pel·lícules de 15 pa-
ïsos membres, entre elles, l'espa-
nyola 88, el «thriller» psicològic de
Jordi Mollà protagonitzat per Bea-
triz Montañez.

Els treballs seran projectats a
l'Institut Cervantes, l'Institut Cul-
tural d'Itàlia i l'Institut Francès de

Pequín durant tres setmanes, si bé
això només es tractarà d'un «re-
forç» a la major aposta del festival:
internet, on, a través de la coope-
ració amb Letv, el públic xinès
podrà gaudir de les pel·lícules gra-
tis durant tres mesos.

Les expectatives de la UE són ar-
ribar a un milió de visualitzacions
en aquests tres mesos, amb visites
des de tots els punts del país asià-
tic. L'interès del públic xinès, però
també dels professionals de la
gran pantalla del gegant asiàtic, es
va evidenciar ahir a la inauguració
del festival en l'Institut Cultural d'I-
tàlia, al que van acudir impor-
tants estrelles del setè art de Xina
a més de directors europeus.
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L'Orfeó Català va interpretar
l'espectacle Road to Tanger dis-
sabte passat al Palais Auersperg de
Viena. Es tractava de l'últim esde-
veniment que va celebrar el Tri-
centenari de Catalunya, i que posa
punt i final a l'«Exposició Gaudí,
una arquitectura d'anticipació»,
coordinada pel MNAC (Museu

Nacional d'Art de Catalunya) a
l'Architekturzentrum Wien de Vie-
na. 

Road to Tanger vol homenatjar
dos emblemes culturals: la músi-
ca de l'Orfeó Català i l'arquitecte
Antoni Gaudí, ja que proposa una
visió musical del viatge que l'ar-
quitecte va fer a Tànger el 1891 per
encàrrec de Missions Catòliques
Franciscanes amb la idea de cons-
truir unes grans torres per l’ordre.
El projecte finalment no es va re-
alitzar, però d’aquell viatge va néi-
xer la idea de la Sagrada Família i
les seves torres. Al mateix temps a
Barcelona va nèixer l’Orfeó Cata-

là com un senyal inequívoc del
nou modernisme català i amb la
visió de protegir i potenciar les arts
musicals.

L'esdeveniment cultural s'em-
marca en els actes del Tricentenari,
que conclouen amb aquest con-
cert la celebració del 300è ani-
versari dels fets esdevinguts l'11 de
setembre de 1714.  L'edifici barroc
de Viena, Palais Auersperg, va ser
l'amfitrió del concert del cor sim-
fònic, l'Orfeó, on es van interpre-
tar peces de caràcter religiós, tra-
dicional i d'inspiració poètica. Jo-
sep Vila i Casañes va ser el direc-
tor d'orquestra encarregat.
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Viena acull un homenatge a la
música i l'arquitectura catalanes
L’acte va ser l’últim per

celebrar el Tricentenari de
Catalunya i clausurar
l’«Exposició Gaudí»



Lluís Busquets i
Grabulosa,

escriptor i doctor
en filologia
catalana.
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