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De mes verds ...
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ZEALOT, BON
‘BEST SELLER’
Eladi Saura
Professor
jubilat
n diferents ocasions, en els meus escrits en el MENORCA he recomanat
llibres i articles de temàtiques diverses, des de narracions literàries fins
a texts que tracten qüestions de caràcter
econòmic. Quan va sortir editat «La sortida
del laberint», de l’economista Miquel Puig,
el «Menorca» me’n va publicar un breu comentari en què presentava tal llibre com a
utilíssim per a comprendre els greus problemes que travessa ja des de fa anys l’economia de la nostra Illa. Avui en voldria comentar un altre, però no d’economia sinó
sobre la història del judaisme i de la religió
cristiana. Es tracta d’«El zelote. La vida y la
época de Jesús de Nazaret», de Reza Aslan,
erudit iranià resident als Estats Units
d’Amèrica (Ediciones Urano, Barcelona
2014). Abans de l’aparició d’aquesta obra, el
seu autor ja era molt conegut com a historiador de les religions per la molt elogiada
«No god but God: The Origins, Evolution,
and Future of Islam» Aslan no és cristià, sinó de religió musulmana. La publicació
l’any 2013 de l’original (en llengua anglesa)
de «Zealot» va anar seguida d’un gran èxit
de vendes a Amèrica (best seller núm. 1 al
«The New York Times»).
Fa dos mil anys, un predicador galileu,
Jesús el Natzarè –natzarè perquè havia nascut a Natzaret i no a Betlem, com molts es
pensen- va ser considerat un messies pels
seus seguidors jueus. Els diversos predicadors considerats messies en aquella època
eren enemics del domini romà de l’antiga
Palestina (més extensa que la Palestina actual) i hi volien establir el regne de Déu (a
la terra, no al cel) en lluita –gens pacíficacontra els ocupants romans. No importa
dir que quan aquests messies queien en
mans de les autoritats romanes eren condemnats a mort. Lògicament, havien fracassat en el seu propòsit i, per tant, de messies res de res.
Difícilment, doncs, Jesús, apresat i mort
a la creu, podia ser considerat pel jueus
com el messies esperat pel poble jueu, sinó
com algú que havia fracassat en la seva
missió.
Tanmateix aquesta mort, segons els cristians, els seguidors de Jesús, no va constituir cap fracàs perquè Jesús la va vèncer, la
mort, i va ressuscitar.
Tots aquests fets són explicats als evangelis considerats canònics per l’Església
catòlica. Però aquests quatre evangelis van
ser escrits després de la destrucció romana
de Jerusalem l’any 70, moment poc adequat perquè els romans fossin presentats
com els culpables de la mort de Crist. Tal
mort va ser atribuïda als jueus, afirmació
que ha perdurat entre els seguidors del
cristianisme i que ha contribuït en gran
manera a l’antisemitisme que durant segles
i segles ha causat tantíssimes víctimes entre els seguidors del judaisme. Aslan i d’altres erudits abans que ell fan culpables de
la mort de Jesús als romans, no als jueus.
Si tot açò que he anat escrivint en aquest
article us ha despertat la curiositat, compreu-vos i llegiu «El zelote», l’interessant llibre de Reza Aslan.
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