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prefaci
  

A qu e s ta  e dic ió  de l’obra de Lluc, en la qual l’Evangeli i els Fets 
dels Apòstols han estat reunits per primer cop sota unes mateixes cober-
tes, designats amb un únic títol del tot innovador i amb un destinatari 
molt singular, marca una fi ta important en la història de l’exegesi. Mal-
grat que podem tenir una certesa raonable que aquesta era la manera 
com Lluc volia que fossin llegits els dos volums, no ha sobreviscut cap 
exemplar entre les còpies manuscrites del Nou Testament on es presen-
tin junts; en efecte, no hi ha cap referència entre els escrits de l’Esglé-
sia primitiva d’una edició conjunta de l’Evangeli de Lluc i dels Fets dels 
Apòstols. A més, no sembla que s’hagi produït cap intent de relligar ín-
timament els dos volums, tal com Lluc ho havia concebut, en una edi-
ció impresa del Nou Testament després de la invenció de la impremta 
en el segle xv. No es tracta de reunir simplement els dos llibres, l’un rere 
l’altre, perquè pertanyen al mateix autor, sinó de mostrar l’estreta rela-
ció que vigeix entre els dos volums de l’única obra lluquiana. Han ha-
gut de passar gairebé dos mil  anys perquè l’obra de Lluc, desmembrada 
des del segle segon en dos llibres de gènere literari ben divers (Evangeli i 
Fets), pugui ser llegida sense solució de continuïtat a manera d’una demos-
tració redactada en dos volums i adreçada a un personatge molt notable, 
l’«excel·lentíssim Teòfi l», fi ll d’Annàs i cunyat de Caifàs, summe sacer-
dot en exercici durant els anys - dC.
 A més de ser la primera vegada que s’acoplen els dos volums en una 
sola obra, aquesta edició adopta com a text un manuscrit uncial conegut 
com a Còdex Beza (segles iv-v, grec i llatí). Aquest còdex ha estat descar-
tat tradicionalment com l’obra d’un escriba capriciós i informal perquè 



demostració a teòfil10 prefaci 11

el seu text difereix en molts indrets del text de la majoria de manuscrits 
dels quals hom se serveix usualment per a l’edició del text grec del Nou 
Testament, com també per a la traducció a les llengües modernes. El Cò-
dex Beza ha estat negligit també perquè la vàlua de les seves lliçons no ha 
estat remarcada per manca d’un estudi sistemàtic i detallat. Una anàlisi 
minuciosa de l’obra de Lluc en el Còdex Beza revela que, lluny de trac-
tar-se d’una revisió tardana, pot reivindicar de ser la versió més primitiva 
de les que es conserven d’aquest escrit. Per primer cop el lector podrà lle-
gir seguida, en grec i català, l’obra d’un rabí jueu que «ha anat seguint de 
prop tots els esdeveniments referents a Jesús des dels inicis» i els ha redac-
tat «amb precisió i d’una manera ordenada» perquè el personatge a qui 
s’adreça pogués «comprovar, referent a les informacions que li havien ar-
ribat a les oïdes, la seva certesa» (Pròleg de Lluc).
 Finalment, l’honor recau en la llengua catalana per ser la primera que 
presenta al gran públic l’obra sencera de Lluc en el text del Còdex Beza. 
La traducció ha estat disposada al costat del text grec en columnes paral-
leles, respectant sempre que ha estat possible els matisos de sentit exis-
tents en l’original.
 Hem consignat en la Introducció observacions més detallades re-
latives a Lluc i la seva obra en dos volums i hem presentat el manuscrit 
conegut com Còdex Beza de manera que els lectors puguin comprendre 
la justifi cació de publicar l’obra de Lluc d’aquesta manera i apreciar mi-
llor la vàlua especial d’aquest text. Comentaris específi cs que recalcaven 
les principals variants entre el Còdex Beza i els còdexs Vaticà i Sinaític, 
base de les edicions modernes, que explicaven alguns versets particulars o 
posaven en relleu aspectes interessants del missatge de Lluc, han estat re-
legats a les notes.
 Com a autors, inicialment la nostra atenció se centrà en el Còdex Beza 
d’una manera independent i des de diferents perspectives. Josep Rius-
Camps s’ha dedicat a l’obra de Lluc-Fets des de mitjan anys setanta. Com 
a professor de Patrística en el Pontifi ci Institut Oriental de Roma conduïa 
una recerca en els textos profètics dels Pares Prenicens quan fou portat a 
examinar els passatges del llibre dels Fets on hi ha traces de manifestacions 
profètiques en el si de les comunitats cristianes. Fou colpit per la tensió 
subjacent entre, d’una banda, les exhortacions insistents amb les quals els 

profetes transmetien el guiatge de l’Esperit Sant i, de l’altra, la lentitud o 
mala disposició de part d’alguns dels líders cristians, notablement de Pau, 
a fer cas dels missatges profètics. S’adonà que la tensió augmentava consi-
derablement quan el relat de Fets es posava en contrast amb les dites i els 
fets de Jesús, tal com es presentaven en l’Evangeli de Lluc. Aquest resul-
tà ser el punt de partida d’una nova manera de mirar la relació del llibre 
dels Fets amb l’Evangeli de Lluc i el propòsit de l’autor en escriure aques-
ta obra, i com aquest propòsit s’expressà en manuscrits diferents d’aquells 
en què s’ha basat el text familiar de Fets. Ha publicat extensament en ca-
talà i castellà sobre aquesta temàtica.
 Jenny Read-Heimerdinger, per la seva part, fou atreta al text de Lluc 
per un doble interès: primerament, en les direccions preses pels estudis 
sobre el judaisme del primer segle, i en segon lloc per l’anàlisi del discurs 
com a disciplina lingüística. Mentre estudiava crítica textual a França 
l’any , va començar a detectar lliçons variants en el Còdex Beza que 
encloïen tradicions i perspectives que eren típicament jueves. Posterior-
ment, des d’un punt de vista lingüístic, observà que molts dels elements 
identifi cats pels lingüistes que tenien un paper important en la manera de 
contar històries es trobaven entre les característiques afectades sovint per 
variants en els manuscrits del Nou Testament. També ella ha publicat ex-
tensament els resultats de la seva recerca, principalment en anglès. 
 Una trobada casual entre tots dos autors en el Col·loqui Internacional 
sobre el Còdex Beza tingut l’any  a Lunèl, França, portà a desco-
brir que cada un de nosaltres, emprant enfocaments força diferents, ha-
via arribat a conclusions similars pel que concerneix el text de Lluc-Fets. 
Aquests es referien no solament a la condició original del Còdex Beza 
sinó també al seu transparent missatge teològic. Aquesta trobada ens por-
tà a col·laborar en la tasca de dur a terme noves investigacions en els es-
crits de Lluc, el primer fruit de les quals ha estat el comentari en quatre 
volums del llibre dels Fets, publicat primerament en anglès i que s’està 
traduint al castellà (Th e Message of Acts in Codex Bezæ: A Comparison with 
the Alexandrian Tradition,  vol., T&T Clark, Londres, -; tra-
ducció castellana dels dos primers volums: El mensaje de los Hechos de los 
Apóstoles en el Códice Beza: Una comparación con la tradicción alejandri-
na, vol. , De Jerusalén a la Iglesia de Antioquía: Hechos 1-12, Verbo Divi-
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introducció

.  el còdex beza

A bans de presentar l’obra de Lluc, convé informar el lector sobre 
el tipus de text de què ens hem servit en aquesta primera edició seguida 
de la seva obra (Evangeli i Fets dels Apòstols), la primera —al nostre en-
tendre— en què s’editen l’un rere l’altre els dos volums de l’obra lluquia-
na, tal com l’autor els havia redactat, i no separats l’un de l’altre sia per 
l’Evangeli de Joan (ordre actual), sia per l’Evangeli de Marc (ordre an-
tic). Els estudiosos parteixen, en general, del «text alexandrí», un text ba-
sat en l’autoritat indiscutible del Còdex Vaticà (B ) i secundat sovint 
pel Còdex Sinaític ( ) ), dos còdexs uncials del segle iv, i que ha esde-
vingut el text dominant gràcies sobretot a la implantació progressiva de 
l’edició crítica de Nestle-Aland i d’una edició paral·lela pensada per als 
traductors, que han anat escombrant altres edicions que seguien criteris 
diferents (com, per exemple, les de Merk i Bover). En aquesta edició hem 
optat per editar el text que ens ha preservat el Còdex Beza (D /d ), un 
còdex uncial també però bilingüe de fi nals del segle iv, persuadits que 
conserva un text més coherent i proper a l’original lluquià. Seguim l’edi-

. B. i K. Aland et al. (ed.), Novum Testamentum Græce, Deutsche Bibelgesellschaft, 
Stuttgart, .

. B. i K. Aland et al. (ed.), Th e Greek New Testament, Deutsche Bibelgesellschaft i 
United Bible Societies, Stuttgart, .

. Per la coherència teològica i lingüística del Còdex Beza, pel que fa al text del llibre 
dels Fets, remetem al nostre comentari en anglès: J. Rius-Camps i J. Read-Heimer-
dinger, Th e Message of Acts in Codex Bezæ: A Comparison with the Alexandrian Tradition 

no, Estella (Navarra), ). Un estudi similar està previst per a l’Evan-
geli de Lluc.
 Ha estat l’encoratjament i el suport dels nostres col·legues i estudiants, 
famílies i comunitats, el que ha fet possible aquesta obra, i voldríem mos-
trar a tots ells aquí la nostra profunda gratitud. La nostra reconeixença va 
adreçada en particular a la Comunitat de Sant Pere de Reixac propera a 
Barcelona, i el nostre més càlid agraïment a Enric Muñarch pel seu hu-
mor reconfortant i la seva diligent assistència tècnica.

Josep R ius-Camps i Jenny R ead-Heimerdinger

Sant Pere de Reixac, gener del 2009
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. «Molts» pressuposa, com a mínim, tres o quatre. En la base de l’obra de Lluc, sobre-
tot del primer volum, hi ha l’Evangeli de Marc (en el segon volum en farà sovint manlleus); 
com a segona font, Mateu o la hipotètica «Q», que no tothom considera imprescindible. Hi 
ha innegables contactes entre l’obra literària de Lluc i la de Joan; si bé la majoria d’autors que 
els han identifi cat s’inclinen per una dependència de Joan respecte de Lluc, nosaltres ens in-
clinem per una dependència de Lluc. De ben segur que Lluc ha utilitzat altres fonts. El fet 
d’haver de dependre de fonts alienes per no haver estat ell testimoni ocular dels fets de Je-
sús es refl ecteix en el primer volum (conegut des del segle ii com «Evangeli segons Lluc»), on 
presenta a Teòfi l el model, en la diferent estructura que li ha imprès respecte al segon volum 
(mal anomenat «Fets dels Apòstols»), on farà un seguiment particularitzat de determina-
des Esglésies i personatges rellevants que en part ha conegut de primera mà. La gran ma-
joria de les seccions del primer volum ( sobre ) estan marcades amb la fórmula tempo-
ral70Ege/neto de/, mentre que molts dels períodes o escenes en l’interior de les seccions estan 
coordinats amb la fórmula igualment temporal Kai\ e0ge/neto ( períodes o escenes). De 
moment, però, considerem provisional l’estructura del primer volum, mentre no hàgim fet 
una anàlisi lingüística semblant a la que hem realitzat per al segon volum. Pel que fa a l’es-
tructura del primer volum, hem adoptat les divisions següents: I, II, etc.: Seccions; [A, B, 
etc.]: Seqüències; [AA, AB, etc.]: Episodis; [AA, AB, etc.]: Escenes; [a, b, etc.]: Elements.

. Lluc distingeix entre els testimonis oculars que després esdevingueren garants del 
missatge evangèlic (Marc, sens dubte, entre altres) i els escriptors o evangelistes posteriors 
que abordaren la tasca de fer-ne una composició ordenada.

. El verb compost par-akolouqe/w no té el sentit de ‘informar-se minuciosament’ o 
de ‘investigar a fons’, com se sol traduir, sinó més aviat el de ‘seguir (a)kolouqe/w) de prop 
(para-)’, conservant així tant el sentit tècnic que té sempre en Lluc el verb seguir com el que 
li imprimeix la preposició para& en composició, «seguir al marge / de prop». En el cas present, 
el perfet parhkolouqhko/ti indica, a més, un estat de coneixement per part de Lluc que abra-
ça «tot» el període que va «des dels inicis» dels fets de Jesús, passant per la seva conversió fi ns a 
la seva arribada a Roma acompanyant Pau. No es tracta d’un «seguiment» com a deixeble, al-
menys pel que fa al començament, sinó d’una persona que «des dels inicis» s’interessà pel movi-
ment de Jesús i que «ha anat seguint de prop tots els esdeveniments dels dels inicis».

. Es tracta d’un títol honorífi c que Lluc donarà, en el segon volum, a dos governadors 
romans, Fèlix (Ac , i ,) i Fest (,). No és d’estranyar que en l’obra de Lluc s’es-
mentin una cinquantena de noms propis de personatges importants, alguns pertanyents al 
cercle de Teòfi l i altres al de Lluc, tant d’abans de la seva conversió com després. Teòfi l devia 
ser el summe sacerdot Tèofi l, tercer fi ll d’Annàs i cunyat de Caifàs, nomenat pel governador 
Viteli, càrrec que exercí entre els anys - dC. Vegeu J. Rius-Camps, «El mesianismo 
de Jesús investigado por el rabino Lucas a partir de sus fuentes judías y cristianas. Un escri-
to a modo de “demostración” (e0pi/deiciv) dirigido al sumo sacerdote Teófi lo», Estudios Bíbli-
cos, núm.  (), p. -, així com les successives «General Introduction» al nostre 
comentari als Fets, J. Rius-Camps i J. Read-Heimerdinger, Th e Message of Acts in Co-
dex Bezæ: A Comparison with the Alexandrian Tradition ( vol.), T&T Clark, Londres, -
, vol. , p. -; vol. , p. -; vol. , p. -.

      0Epeidh/per polloi\ e0pexei/rhsan 
  a)nata&casqai dih/ghsin 
  peri\ tw~n peplhroforhme/nwn 
  e0n h9mi=n pragma&twn, 
  kaqa_ pare/dosan h9mi=n 
  oi9 a)p’ a)rxh=v au0to/ptai 
  kai\ u9phre/tai geno/menoi tou= lo/gou, 
  e1doce ka)moi\ 
  parhkolouqhko/ti 
  a!nwqen pa~sin 
  a)kribw~v kaqech=v soi gra&yai, 
  kra&tiste Qeo/file, 

 

  pròleg 

   Atès que molts han emprès
   la tasca de posar en ordre un relat 
   sobre els fets plenament acomplerts
   que han ocorregut entre nosaltres, 
   tal com ens ho transmeteren 
   els qui des del principi en foren testimonis oculars

   i han esdevingut garants de la paraula, 
    he decidit també jo,
   que he anat seguint de prop

   tots els esdeveniments des dels inicis, 
   d’escriure-t’ho amb precisió i de manera ordenada,
   excel·lentíssim Teòfi l, 

Lc ,-
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. La construcció lluquiana, per atracció de l’antecedent sobre el relatiu, es desglossa en 
peri\ tw~n lo/gwn ou$v kathxh/qhv, «referent als informes que t’han arribat a les oïdes», on el 
verb grec kathxe/w conserva el seu sentit etimològic de ‘quelcom que arriba a l’oïda d’algú 
en forma d’un ressò o eco’ (kat-hxe/w). Es tracta, doncs, d’informes arribats a Teòfi l de viva 
veu sobre la messianitat de Jesús, provinents de persones del seu entorn que li són familiars 
o dignes de la seva confi ança. Lluc empra altres dues vegades, en el segon volum, la cons-
trucció passiva del verb kathxe/w amb la preposició peri/ més genitiu posant-la en boca dels 
ancians de l’Església de Jerusalem presidits per Jaume, el germà del Senyor, advertint a Pau 
dels gravíssims rumors que circulen sobre la seva persona dient que ensenya a apostatar de 
Moisès (la Llei) a tots els jueus de la diàspora (cf. Ac ,.).

  i3na e0pignw~|v 
  peri\ tw~n kathxh/qhv lo/gwn 
  th\n a)sfa&leian. 
   

  0Ege/neto e0n tai=v h9me/raiv79Hrw&|dou 
  tou= basile/wv th=v70Ioudai/av 
  i9ereu/v tiv o0no/mati Zaxari/av 
  e0c e0fhmeri/av70Abia&, 
  kai\ gunh\ au0tw~| 
  e0k tw~n qugate/rwn70Aarw_n 
  kai\ to\ o1noma au0th=v70Elisa&beq. 
  h]san de\ di/kaioi a)mfo/teroi 
  e0nw&pion tou= qeou=, 
  poreuo/menoi e0n pa&saiv tai=v e0ntolai=v 
  kai\ dikaiw&masin tou= kuri/ou a!memptoi 
              kai\ ou0k h]n au0toi=v te/knon, 
  kaqo/ti h]n h970Elisa&beq 
  stei=ra, 
  kai\ a)mfo/teroi h]san probebhko/tev 
  e0n tai=v h9me/raiv au0tw~n. 

    a fi  que comprovis, 
   referent als informes que t’han arribat a les oïdes, 
   la certesa.

  secció i. presentació de joan

 [a]  zacaries i elisabet

 [a]    Hi hagué en els dies d’Herodes, 
   el rei de Judea, 
   cert sacerdot, de nom Zacaries, 
   del torn d’Abià; 
   tenia una dona 
   descendent de les fi lles d’Aaron, 
   el nom de la qual era Elisabet.
 [b]    Ambdós eren justos 
   als ulls de Déu, 
   procedien en el compliment de tots els preceptes 
   i prescripcions del Senyor irreprensiblement
 [b’]  a  i no tenien cap fi ll, 
   pel fet que Elisabet era 
   estèril 
 [a’]  b  i ambdós eren provectes 
   en els seus dies.

. El torn d’Abià era el vuitè dels vint-i-quatre torns en què estaven organitzats els sa-
cerdots del temple de Jerusalem (Bíblia catalana. Traducció interconfessional, Associació Bí-
blica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides, Barcelona, ; en en-
davant, BCI).

. Zacaries i Elisabet, d’edat avançada l’un i estèril l’altra, representen Israel («tota l’as-
semblea del poble [d’Israel] estava pregant, a fora, a l’hora d’oferir l’encens […] expectant 
Zacaries», v.  i a) esperant una intervenció divina que el salvés: aquest és el sentit del prec 
de Zacaries que, segons l’àngel, ha estat escoltat, si bé ell no s’ho ha cregut (v. , ), mal-
grat el precedent d’Abraham i Sara (Gn ,-; ,-): ni el culte ni l’observança no li 
han procurat la fe (petició d’un senyal, v. -).

Lc ,-
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  0Ege/neto de\ 
  e0n tw~| i9erateu/ein au0to\n 
  e0n th=| ta&cei th=v e0fhmeri/av au0tou= 
  e1nanti tou= qeou=, 
  kata_ to\ e1qov th=v i9eratei/av 
  e1laxe tou= qumia~sai 
  ei0selqw_n ei0v to\n nao\n tou= qeou=, 
  kai\ pa~n to\ plh=qov tou= laou= 
  h]n proseuxo/menon e1cw 
  th=| w#ra| tou= qumia&matov. 
  w!fqh de\ au0tw~| a!ggelov kuri/ou 
  e9stw_v e0k deciw~n 
  tou= qusiasthri/ou tou= qumia&matov. 
  kai\ e0tara&xqh Zaxari/av i0dw_n 
  kai\ fo/bov e0pe/pesen e0p’ au0to/n. 
   kai\ ei]pen pro\v au0to\n o9 a!ggelov: 
  Mh\ fobou=, Zaxari/a, 
  dio/ti ei0shkou/sqh h9 de/hsi/v sou, 
  kai\ h9 gunh/ sou70Elisa&bed 
  gennh/sei ui9o/n, 
  kai\ kale/seiv to\ o1noma au0tou=70Iwa&nhn. 
   kai\ e1stai soi xara_ 
  kai\ a)galli/asiv 
  kai\ polloi\ 
  e0pi\ th=| gene/sei au0tou= xarh/sontai. 
   e1stai ga_r me/ga<v> e0nw&pion tou= kuri/ou, 
  kai\ oi]non kai\ si/kera ou0 mh\ pi/h|, 
  kai\ pneu/matov a(gi/ou plhsqh/setai 
  e1ti e0k koili/av mhtro\v au0tou=, 
   kai\ pollou\v tw~n ui9w~n70Israh\l 
  e0pistre/yei e0pi\ ku/rion to\n qeo\n au0tw~n. 

 [b]  anunci de l’àngel a zacaries 
 [b-A]  elisabet parirà un fill, que es dirà joan
 
 [a]    S’esdevingué que, 
   mentre ell ofi ciava 
   en el rang del seu torn ministerial 
   en la presència de Déu, 
    segons el ritual del sacerdoci 
   li tocà per sorteig d’oferir l’encens
   un cop hagué entrat en el santuari de Déu; 
 [b]    tota l’assemblea del poble 
   estava pregant a fora, 
   a l’hora d’oferir l’encens.
 [c]    Se li aparegué un àngel del Senyor, 
   dempeus a la dreta 
   de l’altar de l’encens;
 [d]  a Zacaries s’esverà, en veure’l, 
 [e] b  i la por irrompé sobre ell.
 [f ]   L’àngel s’adreçà a ell: 
   «No tinguis por, Zacaries, 
   que ha estat escoltat el teu prec: 
   la teva dona Elisabet
   parirà un fi ll, 
   i li posaràs el nom de Joan. 
    Serà per a tu motiu d’alegria 
   i exultació, 
   i molts 
   s’alegraran del seu naixement;
    perquè serà gran als ulls del Senyor, 
   i no beurà ni vi ni begudes fortes; 
   s’omplirà d’Esperit Sant 
   ja des del si de la seva mare; 
   i a molts dels fi lls d’Israel 
   els convertirà al Senyor, el seu Déu. 

. L’encapçalament d’,70Ege/neto de/ reprèn l’enunciat general de la Secció I inicia-
da en , amb un70Ege/neto asindètic, on es presentaven els dos personatges principals del 
primer acte, Zacaries i Elisabet. Pròpiament, Lluc fa començar aquí la seva Demostra-
ció a Teòfil.

. Cada un dels vint-i-quatre torns sacerdotals s’ocupava del servei del temple succes-
sivament durant una setmana. Hi havia molts milers de sacerdots, de tal manera que pocs 
d’ells tenien l’oportunitat d’entrar al santuari a oferir l’encens. El ritu tan sols es feia dues 
vegades cada dia (BCI).
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