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diuntamen@de Girona Pa|fonal Call do Girona

L'heréncia cultural del judaisme a Girona és un element fona-
mental per a la histdria i per al mateix desenvolupament de la
societat i de la ciutat. La comunitat jueva que va viure a Girona a
l'edat mitjana va deixar una empremta no només mate¡ial, arqueo-
lbgica i documental, sinó -i sobretor- cultural, literária i filosófica.
EIs savis de la comunitat iueva gironina varen deixar escrits, poe-
mes i tractats filosófics i religiosos que, encara avui en dia, són tin-
guts com a referents de la cultura jueva i catalana medievals.

La recerca i la recuperació del llegat jueu és un objectiu important
per a l'Ajuntament de Girona, que treballa des de fa temps en aques-
ta direcció, a través del Patronat Call de Girona, amt, l'lnstitut
d'Estudis Nahminides i el Museu d'Histdria dels Jueus. Una de les
vies a panir de les quals proposem la recuperació i difusió d'aquest
llegat és la publicació de llibres que recullen la histdria, la documen-
tació, les tradicions i el folklore del poble iueu a casa nostra. Per aixb,
l'Institut d'Estudis Nahm)nides va encetar, el gener de 2005, la
col.lecció Girona Judaica, amb I'edició del llibre Documents bebraics
de la Catalunya medieual, amb l'objectiu de renir una eina científica
i académica des de la qual assolir I'objectiu de portar el passat jueu
fins als nostres dies.

Una part fonamental de la cultura jueva medieval eren els textos que
recollien, en hebreu, tradicions, llegendes, postulats, proverbis, i tot
tipus de literatura d'orígens mol¡ antics. Són textos que mostren quina
era, i quina és en molts casos, la visió jueva del món i de l'home, i quin
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és el missatge que es volia i que encara es vol transmetre a les genera-
cions posteriors. Sovint són textos que es troben dispersos, disseminats
en obres diverses de la tradició i la filosofia iudaica, copiats i reinter-
pretats mant¿ vegades per rabins, literats i savis del poble d'Israel.

El llibrc Les nib juares, segon volum de la col'lecció Girona Judaica,
és el resultat d'una llarga feina de traducció i d'ad^pt^ci6 de textos, lle-
gendes, históries i contes que formen part de la tradició del poble jueu
de tots els temps. Els textos han estat treballats i traduits amb gran cura
per Joan Ferrer, Assumpta Mar¡i¡ez i Marc Boix, i contribueixen de
manera molt especial a l^ conservació i a la difusió de I'antic i bell patri-
moni que és la cultura lteva a la nostra ciutat i al nostre país.

A¡r[a Pagans i Gru¿rtmonet
Alcaldessa de Girona i Presidenta del Patronat Call de Girona

Girona, setembre de 2005
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Per qué alxí?

Quan vaig comengar a elaborar les il lustracions de Les nits jueL,es ja
feia massa temps que era una feina pendent, una feina que m'angoixa-
va i alhora em fascinava. El principal problema era que, quan vaig rebre
els primers vint-i-cinc contes, tenia moltes coses a mitges i molt poc
temps per acabades. "Com t'ho farás", em pregunt¿va, "per il lustrar
(fins i tot per llegir) cinquanta conte6?" Va ser ia el súmmum quan vaig
rebre la tercera tramesa de vint-i-cinc contes, amb l'amenaqa de rebre
aviat un altre lliurament igual. Sí, ho havia ent¿s malament, no eren cin-
quanta, sinó cent contes, i és que en Joan Ferrer no té por de la feina
i quan s'hi posa, s'hi posa.

Ja havia comengat a fer els primers esbossos, i n'estava prou satisfet,
quan vaig anar a Girona. i vaig poder veure una fabulosa exposició de
llibres il.lustrats per Matisse. L'obra del gran 

^ftista 
em va deixar fasci-

nat, perd encara em varen tocar més les seves paraules. Per alguna
banda vaig llegir alguna cosa com: I'Les il lustracions d'un text no han
de repetir alld que aquest ja diu, sinó acompanyarJo."

Aquesta frase lapidária va canviar totalment la meva concepció de la
il lustració en general, i de la feina de Les nits jueues en particular. Vaig
tornar a comengar, i la cosa va anar evolucionant amb una fluidesa ines-
perada. Ara teniu davant el resultat d'un treball de lectura, meditació i
recreació d'aquests meravellosos contes, a la bellesa dels quals només
m'he acostat una mica, com un gólem no és ben bé un home, perb s'hi
assembla.

Marc Boix





Introduccló

I¿ nit és temps de somiar i també d'explicar contes. Els contes i els
somnis estan dotats d'una mena de forga migica que ens permet endin-
sar-nos en mons meravellosos, que, tanmateix, es poden compartir. El
llibre que teniu a les mans vol precisament oferir-vos la possibiliut de
compartir les narracions que la tradició iueva va explicar al llarg de cen-
tenars d'anys, en llengua hebrea, tant en les terres d'orient com en les
d'occident.

Compartir és crear ponts de tota mena: de llengua i de cultura.
Nosaltres, per aixó, us oferim els textos en la versió original hebrea i en
una traducció catalana, que va encapgalada per unes breus explicacions
que faran més flcil la comprensió dels textos i dels personatges que hi
apafeD(en.

La idea de preparar lps nits jueues va sorgir en les classes de llengrra
hebrea de la Universitat de Girona i de I'Institut d'Estudis Nahmánides
de Girona. Ha estat un treball de col laboració entre un professor i dos
alumnes. El conjunt de textos i il lustracions volen donar a conéixer
aquestes tradicions a les lectores i lectors de llengua catalana, amb la
secret¿ confianea que potser algú se sentiri fascinat -com nosaltres
mateixos- pels secrets que guarden les lletres hebrees i que estan dis-
posades a donarlo a conéixer a qualsevol persona que lulgui endinsar-
se en l'estudi d'aquesta llengua, que al llarg de molts de segles va ser
també una de les llengües del nostre país: una llengua per pregar, per
escriure i, també, per explicar contes.

Joan Ferrer I Assumpta Martínez





L!:s NrTs JUEITS: LLEGENDES DE l¡ TMDICIó D'ISMEL

1. L'au Mllham

Aquesta ll¿genda 6 una larsió jueua del tenta de l'ocell mític immortal,
conegut en la tradició grega com I'au F¿nix. El text del llibre bíblic deJob 29,18
pot ser interpretat en el sentit Wúent: "Jo em deia: "Quan norilé en el neu niu,
com el fenix multiplicaré eh merc dies.". Aquest és el sentit que I'antiga tra-
ducció grega del text dóna a la para.ulí hol del text, que, de Íet, podria. siSni'fi'

car simplement'sorr4'.
Els interlocutots de Ia llegenda que traduím tot seguit són dos peñonatges

bktórics que uan uiure en segles distints: Nabucodonosor, el rei de I'iTnperi neo-

babilónic, que ua destn4irJerüsalem I'any 586 aC; i Ben Sira. saui iueu del segle

II aC, autor del llibre del Sirdcida o Eclesiástig obra sapiencial, que forrn part
del cdnon de la Bíblia dels cristians catdlics.

Font: M. Steinscbneid.e4 Alph^betvm Siracidis cum expositione antiqua
(narrationes et fabulas continente). In integrum lestitutum et emendatum e

Cod. Ms. Biblioth. Leydensis, p. 27-29.

Nabucodonosor va di¡ a Ben Sira:

-Per qué I'Angel de la mon té domini sobre totes les criatures tret dels des-

cendents de I'au Milham?
Ell va respondre:

-Quan Eva va meniar de l'a¡b¡e del coneixement i en va dona¡ al seu

marit pe¡qué en mengés amb ella, va sentir enveia de la resta de les criatu-
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res, i en va donar a totes perqu¿ en mengessin. Ella va veure l,au Milham i
li va di¡:

-Menja d'aixó que han meniat els teus companys.
'Peró l'au li va respondre:
*No en teniu prou d'haver pecat davant del nom benei.t de Déu i d'haver

ocasionat la mo¡t als altres, que veniu a enganyar-me perqué transgredeixi el
fir:rnament del Sant bene'rt a fi que en mengi i mori? Jo no t'escoltaré.

'Immediatáment es va sentir una veu divina que va dir a Eva i a Adam:

-Vosaltres vau rebre un manament i no el vau guardar i vau pecar i heu
anat a trobar I'au Milham per ferJo pecar, peró ella no us ha fet cas i ha tin-
gut temor de mi, malgrat que no lí havia donat cap manament, peró amb tot
ha guardat el meu decret; per aixó no tastari el gust de la mort, ni ella ni la
seYa descend¿ncia.

'El Sant b€neit va dir a I'ingel de la mort:
*Tens autoritat sobre totes les criatures i la seva llavo¡ tret de la descen-

déncia de I'au que es diu Milham, que no hstaran el gust de la mort.
'L'Anget ti va dir:

-Senyor de I'univers, separa'ls de mi, perqué elles són justes; que no apren-
guin el comportament de les criatures que han pecat davant teu i que no tas-
tin el gust del pecat.

'lmmediaament va donar permís a l,Angel perqué els construís una gran
ciutat, i els hi va fer entrar i va segellar-ne la porta i va dir:

-Ha esbt decretat que no governará damunt d,elles ni la meva espasa nl
cap d'altra í que no hstaran el gust de la mort fins a la fi de totes les genera-
c10ns.



LEs Ntrs JLTEVFS: LLTCFNDES DE L TMDIcto D IsRÁEt

2.L^ gúll^ i Ieviatan

Una bistória que proué de la col lecció de faules índia que r4t el notn de
Panchatantra. Les tradiciotts d'origen ori.ental uan tenir unc notable inÍu¿ncia
damunt la literatura popular jueua d.e I'edat mit¡ana.

Leuiatan és un nonstre marí esrnmtat cinc uegades en la Bíblin (Salm

74,13-14; 104,26; Job 3,8; 4O,25; kaíes 27,1). És un ésser motrt?uós, concebut
com una. nena de serp amb ditenos caps -creat per Déu i per tant, dominat
pel Selqnr- que rE)resenta lcs lorces del rnal.

17
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Font: M. Steinscbneide4 Nph2'betum Siracidis cum expositione antiqua
(narrationes et fabulas continente). In integrum restitutum et emendatum e
Cod. Ms. Biblioth. leydensiq p. 27-28.

Va di¡ Nabucodonosor a Ben Sira:

-Per qué totes les imatges que hi ha en el món es troben en el ma¡, tret de
la imatge de la guilla i de la rata, que no es troben en el mar?

Li respongué:

-Perqué aquella, la guilla, és més astuta que les altres creatures.

"Quan l'Angel de la mort va ser format i va aixecar els ulls, on hi havia mol-
tes creatures, tot seguit li va dir:

*Senyor de l'univers, dóna'm autoritat per matarlos.

'l el Sant beneit li va di¡:

-Llanga al mar una parella de cadascuna de les c¡eatures i tu tindrás domi-
ni sobre els que hagin restat.

,Tot seguit ho va fer Llanqá al mar tota mena de parelles i s'hi ofegaren.

Quan la guilla va veure aixó, qué va fer? Immediatament es posá dempeus i
comenga a plorar. L'Angel de la mort li va dir:

-Per qué plores?
,Li respongué:
*Pel meu company que has llangat al mar.

'Li digué:
*On és el teu company?

"Tot seguit la guilla es posi dempeus a la riba del mar i l'Angel de la mo¡t
va veure la imatge de la guilla reflectida en el mar i va pensar que hi havia
llangat una altra parella en lloc d'ella, i li digué:

*Vés-te'n d'aquí.

'Tot seguit la guilla va fugir i es va escapar.

'Es va Íobar la rata i li va explicar el que li havia passar i el que havia fet.
Aquesta se'n va a ar iva fer el mateix i també es va escapar.

,Al cap d'un any, Leviatan va aplegar totes les creatures del mar. Hi falta-
ven, peró, la guilla i la rata que no havien entrat dins el mar Va enviar-hí algú
a preguntar i li van dh el que la guilla havia fet i com se n'havia escapat amb
la rata, per mitia de la seva saviesa. Li van dir que la guilla era molt slvia. Quan
Levia¡an va sentir que la guilla era intel.ligent, en va sentir enveja, i va enviar
peixos grossos darrere d'ella i els va manar que li robessin la saviesa i que la
po¡tessin cap a ell.

'Hi van anar i la van trobar que pássejava per la riba del mar. Quan la gui-
lla va veu¡e que els peixos jugaven a la ribera, es va sorprendre i es va posar
entre ells. Quan la van veure Ii van demanar:

-Qui ets tu?
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-Sóc la guilla --els féu.

'Li van dir:
-Que no saps que ets una persona tan honorada que per causa teva nosal-

tres hem vingut?
*{om és aixó? -ella els va demanar.

'EIls digueren:
*Leviatan est¿ malalt i a les portes de la mort, i ha ordenat que ningú no

regni en lloc seu Ilevat de la guilla, perqué ha sentit que tu ets savia i més ente-
sa que totes les altres creatures; vine amb nosaltres, doncs, que hem estat

enviats i hem vingut en honor teu.
*I com puc entrar dins el mar i no morir-hi? -ls demane.

"Li digueren:
*Munta sobre un de nosaltres i et portáfem per la superfície del mar i el

mar no et toca¡a ni tan sols l'extrem de la pota, ni una sola gota, fins que arri-
bis al regne, i llavo¡s et fa¡em baixa¡ í no sentires res, i regnar)s sobre tots i
t'alegrarás tots els dies de la teva vida i no necessitar¿s anar a cercar meniar i
no et feriran les bésties dolentes més grans que tu i se't menjaran

"Quan va sentir les seves paraules, els va creure i va muntar sobre un d'ells
i van fe¡ camí a uavés del mar Quan es van ftobar amb les ones va comenear
a lamentar-ho. Es va senti.r inquieta i va dir:

*Ai de mi! Qu¿ he fet? Aquests peixos s'han bu¡la¡ de mi més que tot2 la

burla que jo he fet de les altres creatures; ara he caigut a les seves mans i com
en se¡é alliberada?

'Aleshores els va di¡:

'*Ara que he vingut amb vosaltres i que estic en el vostre pode¡ digueu-me
la veritat: per qué em voleu?

,Ells li van dir:
*Et direm la veritat. Leviatal va sentir que tu eres mot sávia i es va di¡: "Li

esquinqaré el ventre i me li menjaré el cor, així esdevindré savi."

'La guilla els digué:

-I per qu¿ no em vau dir la veritat? Jo hauria portat el cor amb mi i l'hau-
ria lliurat al rei l,eviatan i m'hauria honorat; ara, peró, aneu malament.

'Li van dir:
*Que no portes el cor amb tu?

--oh, no! -els féu-. Tenim per costum deixar el cor al lloc on ens estem,

mentre nosaltres anem d'ací d'alli. Si el necessitem, l'agafem, peró si no, el dei-
xem al lloc on ens estem.

'Li van dir:

'_I ara qué hem de fer?
.Els digué:
*El meu lloc i el meu cau són just a la ribe¡a, si voleu, retorneu-me al lloc

on em vau agafaq recolliré el cor i retornaré amb vosaltres i el lliuraré a

Leviatan i així ell m'honorará i us honorati; peró si m'hi porteu així, sense col

19
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s'indignar¡ amb vosaltres í se us menjara. per mi io no haig de témer perqué
li di¡é:

*Senyor meu, abans no m'ho havien dit, i quan m'ho van fer saber els vaig
dir que em retornessin, que agafaria el meu cor, perb no ho van voler fer.

,Tot seguít els peixos yan dir:
*Té raó.

'Aleshores yan tomar-la al lloc on l'haüen 
^gafad^ 

de la riha del mar.

'Va baixar del peix i es posi a ballar i a fer bots damunt la sora i a riure.
Li van dir:

*R¡!pid, agafa el teu cor i ens n'anirem.
'Ell els féu:

'_Ximples! Aneu-vos-en! Si el meu cor no hagués estat amb mi no hauria
pogut entrar amb vosaltres al mar. O és que teniu alguna creatura que pugui
caminar i que no porti el seu cor amb ell?

'Ells li van dir:
*T'has rigut de nosaltres.

'Els féu:

'_Sí, implets! Si em vaíg riure de I'Angel de la mon, molt més em puc nure
de vosaltres.

'knmediat¿ment se'n van tomar avergonits i van cont¿r I'afer al I€viatan.
Va dir:

.-C-ertament que és sagag i vosaltres beneits. És de vosaltres que va ser dit:
"L'obstínacíó acaba matant els inexp€rtE (Proyerbis 1,32)."

,I se'ls va cruspir.

'Des de llavors cada espécie de totes les creatures, fins i tot d,Adam i la seva
esposa, es troben en el mar, llevat de la guilla i de la rata, que no són en el
fiulr.
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J.I.avinya de Noe

No¿, l'beroi bíbli. del diluúi, ua pl¿.ntar uní uinya i es ua embriagar (Géncsi

9,20-29. A partír d'aquest fet un comenta.rí ieu medie%l -amb alguna
inJluéncia islAmica, at¿s que en lAlcord el ui es considerat una obra de Satan-
repoúa La llegenda següent.

Font: Mídrash Tanhum4 "Noab", núm. 18.

Els nostres savis, de beneida memória, van dir:

-Quan No¿ va venir a plantar una vinya, va acostar-se-li Satan, es posi
davant d'ell i li digué:

,_Qué plantes?
,Li féu:
*Un vinya.
*I quina és la natura d'aixó? -demaná Satan.

'No¿ respongué:
*El seu fruit és dolg, tant l'humit com el sec, i se'n fa vi, que alegra els cors.

'Li digué Satan:
*Vine i compartirem tots dos aquesta vinya.
,Respongué No¿:
,_Salud!

'Qué va fer Satan? va port¿r una ovella i la va matar sota la vinya. Després
va portar un lleó i el va matar; després va portar un porc i el r/a matar; després
va portar un mico i el va ma¡zt sota la vinya. I la seva sang degotava en la
vinya i la regaYa.

'Satan li va insinuar:
*Abans que l'home begui vi és innocent com una ovella, que no sap res;

silenciós com una ovella davant dels quí I'esquilen; quan beu com cal, esdevé
valent com un lleó i diu: "No hi ha ningi com jo en el món"; peró quan beu
massa, esdevé com un porc que s'embruta amb I'orina i amb altres coses. Quan
va begut esdevé com un mico que s'esti dret, balla, juga i fa sonir tota mena
de brutícia de la boca davant de tothom, i no sap pas el que es fa

'Tot aixó va passar a Noé el just. I si a No¿ el iust, que el mateix Sant, beneit
sigui, va lloa¡ li va passar aixó, qué passare a la resta de la humanitat?
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4. Abralnami Ismael

Aquesta narració pertan! al cicle narratiu dAbrabam -pare de Ia fe
d'Isreel- i tracta del tema de I'bospitalitat, un dels grans ualoñ de Ia tradició
jueua de tots els teflps, que ja trobem exemplificada en el llibre bíblic del
Génesi 18,1-8, on Abrabam acull tres perconatges misteriosos, que li lnrten un
missatge defelicitat. Aquí és Abrabarn qui posa a proua I'bospüalitat de la seua
norq.

Font: Sefer ha-Yaéar. Edició de Josepb Dan, p.41a-42b.

Ismael era arquer i va viure en el desen molt de temps. Més tard, ell i la
seva mare van anar a la teÍa d'Egipte i s'hi van quedar a viure. I Agar va pfen-
dre per al seu fill una esposa d'Egipte que es deia Meribá. L'esposa d'Ismael va
concebre i li va infantar quarre fills i una filla. Després d'aixó, Ismael, la seva
mare, la seva dona i els seus fills i tots els seus béns, se'n van anar i van retor-
nar al dese¡t. I ells es feien rendes en els deserts i hi vivien, hi viatjaven i hi
acampaven durant mesos i al llarg de I'any. Déu va donar a Ismael ramats de
bestiar petit i de bestiar gros, i tendes, per causa del seu pare Abraham, de
manera que I'home es va estendre molt amb els seus ramats. Ell vivia en les
seves tendes en els deserts, viatjant i acampant durant molts de dies i mai no
veia la cara del seu pare Ab¡aham.

I un dia va dir Abraham a Sara, la seya esposa:

-Me'n vaig per veure Ismael, el meu fill, perqué enyoro veure'I, ja que fa
tant de temps que no I'he vist.

Abraham va muntar en un dels seus camells i se'n va anar cap al desen a
visitar Ismael, el seu fill, perqué havia sentit dir que vivia en una tenda en el
dese¡t amb tot el que tenia.

Viafj?nt a través del desert, Abraham aribá a la tenda d'Ismael al migdia.
Va demanar per Ismael i es va trobar I'esposa d'aquest que seia a la tenda amb
els seus fills, peró el seu m¿rit Ismael i la seva mare no eren amb ells. I
Abraham va demanar a la dona d'Ismael:

-On ha anat Ismael?
Ella va respondre:

-Ha anat al camp a cagar.
Abraham encara muntava dalt el camell i no havia baixat a terra, perqué

havia jurat a Sara la seva esposa que no baixaria del camell a ter¡a.
I va di¡ Abraham a la dona d'Ismael:

-Filla meva, dóna'm una mica d'aigua i beuré perqué estic fatigat i cansat
del camí.

La dona d'Ismael va respondre a Abraham:

-No tenim ni aigua ni pa.
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Ella seia a la tenda i no va mirar Abraham ni li va demanar qui era, L'única

cosa que va fer va ser pegar als seus fills a la tenda i maleirJos; també va maleir
Ismael el seu home i el va injuriar

Quan Abraham va sentir el que Ia dona d'Ismael deia als seus fills, es va

encendre d'indignació i li va semblar molt malament. Ell la va cridar perqué

sortís a fora de la tenda. la dorn va sortir i es va aturar davant d'ell, mentre ell
encara muntava dalt del camell. Abraham va dir a la dona d'Ismael:

-Quan el teu marit Ismael retorni aquí, aúó és el que li dirás:

'-Un home molt vell de Ia te¡ra dels filisteus ha vingut aquí a ce¡car-te i el

seu aspecte eru 
^Lxí 

i aixa, perÓ no li vaig demanar qui era. En veure que tu

no eres aquí, em va dir aixó:
*Quan el teu maÍit Ismael retorni digues-li que I'home va dir aixÓ:

-Quan hagis retornat tteu l'estaca de la tenda que has posat en aquesta

tenda i posa-n'hi una altra en el seu lloc.
I Ab¡aham va acabar de manal aixó a la dona, va g\rat el seu camell i va

retomar pel seu camí.

Més tard, quan Ismael va tornar de caEar amb la seva mare es va seure a la

seva tenda i la seva dona li va dir:

-Ha üngut a cercar-te un home molt vell de la terra dels filisteus; el seu

aspecte era aií i aixá, perÓ no li he demanat qui era. En veure que tu no eres

aquí, em va dir aixó:
*Quan el teu marit retorni digues-li que I'home vell va dir aixó:

-Treu I'estaca de la tenda que has posat aquí i posa-n'hi una altra en el seu

lloc.
Ismael en sentir les paraules de la seva dona va entendre que es tractava

del seu pare, que la seva dona no havia honorat. Ismael també va entendre el

significat de les paraules que el seu pare havia dit a la seva dona; Ismael va

obei¡ la veu del seu pare i es va divorciar d'aquella dona i ella se'n va anar.

Després Ismael va anar a la terra de Canaar5 va prendre allá una altra dona i
la va portar a la seva tenda, en lloc de la que hi havia hagut

Al cap de tres anys, Abraham va dir:

-Aniré a veure una altra vegada el meu fill Ismael perqué no l'he vist des

de fa molt de temps.
va muntar al seu camell pel desert i va ar¡ibar a Ia tenda d'Ismael al mig-

dia. Va demanar per Ismael, i la dona va sortt de la tenda i va dil:

-No és aquí, senyor, Perqu¿ ha ana¡ al desert a caEar i a pasturar els

camells.
I la dona va dir a Abraham:

-Entra, senyor, a la tenda i podrás menjar pa, perqu¿ has d'estar cansat del

camí.
I Abraham li va dir:

-No em puc aturar, Perqu¿ tinc pressa per continuar el meu camí, perÓ,

dóna'm, si et plau, una mica d'aigua per beure, perqué estic assedegat
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I¿ dona va córrer a dins la tenda i en va treure aig)a i pa per a Abraham i
els va posar davant d'ell i li va pregar que mengés. I ell va menjar i va beu¡e
i el seu cor es va sentir bé; llavors va beneir Ismael el seu fill.

I després de menjar va beneir el Senyor i va dir a la dona d'Ismael :

-Quan Ismael tomi, diguesli aquestes paraules:
*Ha vingut un home molt vell de la terra dels filisteus, i el seu aspecte era

així i aix), i va di¡-me:
-Quan Ismael vingui aquí digues-li que el vell va dir:
-L'estaca que has posat aquí a la tenda és molt bona; no la treguis de la

tenda.
I Abraham va acabar de manar aixó a la dona,

seu camí cap a l^ tefta dels filisteus.
i cavalcant se'n va anar pel

Ismael ya tornar a la seya tenda i la seva dona va sortir amb aleqria i bon
cor a troba¡lo i li va dir:

-Ha vingut aquí un home vell de la terra dels filisteus i ha demanar per ru.
i se n'ha anat. Jo he porlat pa i aigua; ell ha menjat i ha begut i el seu cór s.ha
sentit bé. I m'ha dit aquestes paraules:

*Quan rorni el teu marir Ismael aquí, diguesJi:
-L'estaca de la teva tenda és molt bona; no la trequis de la tenda.

- Llavofs Ismael va saber que era el seu pare i que la seva esposa l,havia
honorat; i va beneir el Senyor.

Era el temps d'alea¡ (el campament), i Ismael es va aixecar, va agafar la seva
esposa i els seus fills i el seu rlmat i tots els seus Mns i se,n va anat d,allá. í va
viatiar a Ia terra dels filisteus i va anar a cal seu pare. I Ab¡aham va dir al seu
frll Ismael tot el que havia fet la primera dona que Ismael havia ores. I Ismael
i els seus fills es van inst¿l.lar amb Abraham a lá tena du¡ant -ol, da t"*o".
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5. I¿ desena generació

É un conte del folktore poputar conegut des de I'edat mi1an¿r, que té per
beroi Mois¿s en La tradició jueua, Pere en la cristiana i Jesús en la ishmica.

Font: S. KraL.ss, "A Moses Legend., Jewish Quarte y Reyiew 2 (1911-1912)
fi93e.

Els dies van passar i Moisés va anar a la muntanya de I'Horeb i poftava a
la md el bastó que havia agafat. de la casa de Jerró. Mentre ell feia camí pel
desen va aníbar a una cruilla de camins, on es va trobar un home vell. Moisés
li va dir:

-La pau sigui amb tu, mestre!
Li respongué:

-Que la pau sigui amb tu!
Moisés li demaná:
-On vas?

Li digué:

-Er¡ant per Ia te¡ra.
Moisés li demaná:

-Ja tens alguna cosa per menjar en el desertz Perqué aquest no és un lloc de
llavors, de figues ni de vinya. Que no et trokssis cansat, afeixugat i a-ssedegat.

L'home li respongué:

-Tinc dos panets.
Moisés li digué:

-Jo en tinc tres.
L'home Ii digué:

-Vine, que els posarem tots iunts i tindrem provisions per al cami.
Després cadascun va treure el que havia dit i el vell els va posar junts a la

seva motxilla i se la va posar a I'espatlla.
Moisés li digué:

-Tingues-los en ment.
Van caminar cosa de quatre o cinc milles. L'un va dir a l'altte:

-Mengem alguna cosa a fi de retoma¡ les nost¡es ánimes de la gana,
Van treure dos panes, un per a cadascú, i se'ls van meniar Tot seguit van

caminar Tenien els altres t¡es pane6 que van restar en mans del vell, fins que
van tenir molta gana. Cadascun va dir al seu company:

-Mengem a fi que puguin reviure les nostres ánimes.
Van treure dos panets, se'ls van menjar, i els en va restar un de sol.

Quan feia gairebé mig dia que caminaven pel desert, Moisés va di¡ al vell:
-Dóna'm el panet que ens resta.
El vell va negar aixó i va jurar solemnement que sols havien tingut quatre

Danets.
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Qr.ran havien fet un tros més de camí, el Sant beneit els va preparar dos céwols.
Moisés va di¡ a l'home vell:

-Vés i agafa per a nosaltres un dels cérvols.
Va respondre el vell a Moisés, el nostre mestre:

-Que sóc ximple per ana¡ darrere dels cérvols? Que potser hi ha res més
lleuger que el cérvol?

Li digué Moisés:

-Agafa eI bastó amb la teva me i feslo brand¿r davant d'ells.
Ya agafar eI bastó amb la seva má i els el va mostrar i d'aquesta manera els

cérvols no es van poder moure del seu lloc.
Ilavors Moisés els va agafar, els va escorxar i els va rostir.
Va dir Moisés al vell:
{ingues cura de no trencar cap dels ossos.

Quan van haver menjar i es van haver saciat de la carn dels cérvols, Mois¿s
va col.locar un os al costat de I'altre, va agafzr el bastó i el va posar damunt
d'aquests i va fer una pregária completa al seu C¡eador i el Sant beneit va retor-
nar a la vída. els cérvols, que es van posar dempeus. Mois¿s va dir al vell:

-Jura'm per aquell qui fa ¡etornar a. la vida els cérvols, quan no tenen ni
carn ni tendons, que no m'has er\ganyat sobre el panet.

Va jurar que no se I'havia menjat ni hi havia posat la m¿.
Van caminar pel desert i van agafar set. Moisés va agúar el bastó i per mitjá

d'aquest va fer sortir aigua de la ¡oca de sílex, de manera que en van beure i
se n van saclar.

Moisés va di¡ al vell'
-Jura'm per aquell qui fa brollar I'aigua de la roca de sílex, que no has posat

la má damunt el pa.
Va fer un jurament com abans, que ell no hi havia posat ni la má ni la boca.
Va dir Moisés:

-Fem camí!
Van caminar i van trobar una ciutat. Es van trobar que la gent plorava per

un vell que hayia estat per a ells com un pare.
Moisés els va dir:

-Per qué ploreu tots?
Li van respondre:

-Donaríem les nostres vides per la seva.
Moisés se'n va apiadar i va ptegzr pel mort i va col.locar el seu bastó

damunt d'ell. El mort va comengar a fer soroll i va ¡ecobrar la vida.
Va dir Moisés al vell:

-Jura'm pel aquell qui fa que el mort recobri la vida i digues-me on és el pa.
Va fer un jurament solemne que ell no hi havia posat ni la mi ni la boca.
Llavors Moisés va dir:

-Aquest certament que és de Ia desena gene¡ació (Dt 23,3-4).
Mentre feien camí pel desert, Moisés es va dedicar als seus afers. Moisés

digué al vell:
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-Aquí tens el bastó a la teva me mentfe jo vaig a pufificaf-me en aquest pou.
Mentre Moisés s'allunyava d'e11, l'home es va dir:
-Aquest és el bastó amb qué Moisés ha fet tots aquests miracles; I'agafaré i,

amb ell faré reviure els morts.
EIva agafar i se'n va anar. Tot fent camí va aribar a un poble, I quins eren

els fets de la gent del poble? Ells vivien all¿ i tenien un nadó que tenia diners.
El vell hi va ana¡ va rnatar el nadó i li va prendre els diners. Llavors vz agafar
el bastó i el va col,loca¡ sobre el nadó, Es pensava que faria com Mois¿s. No
és pas en va que és diu: .Totes les creatures no són pas iguals,.

Aleshores va aribar Moisés que empaitzva l'home i es va tfobar que aquest
es trobava en un gran destret perqué el volien matar, la que la Torá diu: "Vida
per vida. (Ex 27,2r. Peró Moisés va pfegar, va fer reviure el nadó i va salvar
el vell de la mort, tal com van dir els nost¡es savis, de beneida memória: "Tor
el qui camina quatre colzades amb el seu company, el Sant beneit fa més lleu-
ger el ludici damunt d'ells'.

Tot fent camí es van trobar un torrent. Llavors Moisés va fer tres pilonets de
pols i va pregar damunt d'aquests i es van convertir en or Va dir Moisés al vell:

-Mira el que ha fet el Sant beneitl
Llavors va di¡ el vell a Mois¿s el nostre mestre:

-Per a qui és aixó?
Moisés respongué:

-El qui s'ha meniat el panet, n'agafafa dos; i el que resta per al qui no se
l'ha menjat.

Va dir el vell:

-Jo sóc el qui s'ha meniat el panet.

Quan ho va haver confessat, Mois¿s va dir:
{al com m'ho has demanat, ag fa-ho totl
I Moisés el nostfe mesre se'n va anar i I'altre no va saber on se n'havia anat.
Després el vell es lamentava per l'or, fins que van arribar uns homes amb

camells, i el vell els va dir:

-Veniu i caregueu l'or: dos tergos seran per mi i un terE per vosaltres.
Li van dir:

-Tenim gana. Vés i dóna d'aixó a la ciutat a canvi d'aliment, a fi que es
puguin restau¡a¡ les nost¡es animes.

Mentre anava a la ciutat va pensar en el seu cof que posaria un verí mo¡
tal en l'aliment. I els homes vafl pensar que quan tornés li tallarien el cap.

Quan l'home va venir li van tallar el cap i ells es van menjar l'aliment, i van
modr. I va resta¡ la riquesa amagacJa,

I tot aixó és perqué sapigueu que la gent de la desena generació són incré-
duls, tal com hem dit, que ells juren en fals, són falsaris, mentiders, incréduls
i dolents. Que el Sant beneit ens n'alliberi pel seu nom i pel seu amor.



28 JoAN FERRER ¡ ASSUMPTA MARÍNEZ

6. En el pou

És un conte del folklore popular coneeut des del segle catorze. L'beroi es

merauella dels camins de ln justícia diuina que es fan palesos en 16 societat
bum,ana.

Font: M. Grünbaum, Judisch-deutsche Chrestomathie, p. 215-218.

Moisés el nostre mestre tenia el costum d'entotsolar-se pels camps a fi de
rebre I'Esperit del Senyor Vet aquí que un dia reposava sota un arbre a prop
d'un pou d'aigua viva. Tot mirant va veuÍe un home que s'apropava al pou, va
beure i se'n va anar. No es va adona¡ que una bossa d'or li havia caigut sense
que se n'adonés. Mentrestant, un altre home vingué al pou, va beure aigua,
es va estifar per reposar i es va trobar la bossa davant seu. L'agafl amb joia i
se'n va anar. Després, un tercer home vingué al pou i també va beu¡e de l'ai-
gua. Ment¡e ell encara estava allá, va retornar el primer home amb una g¡an
confusió cercant els seus diners. Reclamava i deia:

-Tu ho has t¡obat!
L'alt¡e va respondre amb innoc¿ncia i amb el cor a la má:

-Jo no he trobat res i no he fet altra cosa que beure un xic d'aigua, menjar
del meu pa i estirar-me per reposar Ara me'n vaig pel meu camí.

El primer home es va comengar a baralla¡ amb ell i, pres per la friria, li salti
al damunt i el mate.

Quan Mois¿s va veure aquest acte d'iniquitat va clamar al Senyor des del
seu cor:

-Oh Senyo¡ per qué em fas veure el mal i la miséria haig de mirar?
Li van respondre des dels cels:

-Has de saber que aquest l'home de I'oblit és un just, peró que és fill d'un
malvat que havia ¡obat la bossa del pare del qui la va trobar, que, d'aquesta
manera, va ¡ecobra¡ la seva heréncia. I en el cas de l'home assassinat, t'haig
de dir que havia matat el germi del qui I'ha occit. Així he yenjat la sang inno-
cent vessada de mane¡a conscient i per mostrar que els camins del Senyor són
rectes i que tu no tens d¡et a dubtar de les meves disposicions.



LEs Nrrs JUrvEs: LLEGENDES DE LA 'rRAD¡ctó D'lsMEL

7. Ies gerres de mel

Aquesta bistória forma pan de les col. leccions rnedieuals de llegendes elabo-
rades a partir de temes i de figures bíbliques. Ua apardmer impresa per prime-
ra wgada a principk del segl¿ xw en una col.bcció anomenada "Pardboles del
rei Salomó". Hi bq L,e6ions del conte que tenen com a protagonista el.ioue rei
Salomó, que és I'arquetip del rei saui en La tradició jueua -i no pas Daoid, com
en la nostra tetsió.

Font: A. Jellinek (ed.), Bet ha-Midrasch. Samlung kleiner Midraschim und
ve¡mischter Abhandlung aus der áltern jüdischen Literaru¡ uol.4, p. 150-151 .

En temps de SaüI, rei d'Israel, hi havia un home molt ¡ic que tenia una dona
bella i molt agndable. Aquest home e¡a molt vell i, li va arcibar el temps de
t¡aspassar cap a la seva casa eternal. Ja que la dona era agradable, el príncep
de la ciutat es va fixar en ella i desitjava apoderar-se'n per la forga. Peró ella
no ho volia de cap manera. Una gran por va penetrar en el seu cor Ella va
ag?far tots els seus dine¡s i els va ffcar en gerres, dins les gerres hi va ficar mel
i les va confiar a un home conegut i ben estimat del seu marit. Ho va fer en
preséncia de testimonis i va fugir de la ciutat.

Al cap d'un temps el príncep va morir, de manera que la dona va poder
retornar a casa. Perb, mentrestant, I'home que havia estat el dipositari ya fer un
banquet d'esposalles per al seu fill i va necessitar mel. Ell va anar, va t¡obar les
gerres i va zgafar una mica de la mel que hi havia al capdamunt de les gerres.
I tot seguit va tfobar que les gerres eren plenes d'or. Ya agafar el tresor i va
omplir les gerres de mel.

Quan la dona rra retornar a casa, va anar a ca I'home i li va dir:
-Dóna'm el dipósit que vaig posar a les teves mans.
Li respongué:

-Vés i porta'm els testimonis davant dels quals vas dona¡-me la mel, i
empofa't el que és teu,

Ella se'n va anar i va poftar els testimonis. L'home va treure tots els gerros
i els va retoma¡ a la dona en preséncia dels testimonis esmentats.

Quan ella va arribar a casa, es va trobar que totes les gerres eren plenes de
mel. La dona comenee a cridar i a plorar.

Ella va anar al jutge de Ia ciutat i li va presentar una queixa.
El jutge li va di¡:

-Tens testimonis?
Ella li respongué:

-No.
Ell li va dir:

-Filla meva, qué puc fer per tu? Vés al ¡ei Saül i que ell jutgi el teu cas.
La dona va anar al rei, i aquest l'envii al Sanedí. Ells li van dir
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{ens testimonis del fet que vas confia¡ a aquest home els diners?

Ell va dir:

-No tinc testimonis perqué vaig fer aixó amb astúcia perqué tenia por del
púncep.

Li ván respondre:

-Filla, nosaltres no tenim autoritat per jutja¡ si no hi ha testimonis, perqué
nosaltres no podem jutjar alló que hi ha en el co¡.

Ella se'n va anar decebuda. Quan tomava a casa es va trobar amb David,
rei d'Israel, que aleshores era un pastor petit, que jugava amb alt¡es nens.

Ella es va posar a cridar i va dú:

-Fills meus, he presentat una queixa, perd no m'han fet justícia contra I'ho
me que m'ha enganyat. Escolteu-me i jutgeu en la vost¡a bondat.

David li va dir:
Vés al rei i demana-li que em doni autoritat, i jo faré que la llum resplen-

deixi sobre el teu judici.
La dona retorná al rei i li digue,

-Senyo¡ he trobat un iove que, segons les seves paraules, pot fer que la

llum resplendeixi sobre el meu judici.
Li digué el reir

-Vés i porta'l davant meu.
Ella el va anar a cridat perqué anés al rei.
Saül li digué:

-És veritat que tu pots fer resplendir la llum sobre el judici?

Li respongué:

-Si tinc el teu permís, jo tinc confianqa en el meu Senyor.

El rei digué a la dona:

-Vés-hi.
I David digué a la dona:

-Treu les geres que vas confiar a aquell home.
Ella així ho va fer. I David li digué:

-Reconeixes que aquestes són les mateixes gerres que vas confiar a aquell
home?

Ella li respongué:

-Sí, senyor meu.
Llavors ell ho va preguntar a l'home i ell va reconéixer que aquelles eren

les gerres.
Llavors David digué a la dona:

-Vés i porta'm unes altres gerres buides.
Ella va anar a cercar les i va buidar la mel de les primeres gerres dins les

altres.
Llavors David va agafar les gerres i les va trencar davant de tots els qui s'ha-

vien aplegat. Va examinar-les i va trobar en els trossos trencats de les gerres,
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en un lloc, dues monedes d'or que havien quedat enganxades en els costats
de les gerres. Llavors David va dir al dipositari:

-Vés i retoma el dipósit a la dona!

Quan Saül i tot Israel van sentif aixó, van resta¡ completament sorpresos i
van saber que I'Esperit Sant e¡a amb el noi.
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8. L'aranya i la vespa

El terrn folklóric d'un bome que és saluat per una teranyina fonna part de
la tradició jueua, crktiana i isl^tnica. En el món jueu 6 conegud{t des de I'e-
dat müjana. El text fa referéncia a diwsos qisodis bíblics: elfet de la coua ree-
Iabora Ia tradició del primer lltbre de Sa.muel capítol 24 i fepisodi de Saül i
Abner a La tenda es troba en el capítol 26 d'aquest mateix llibre. Abner era
oncle de Saíil i general en cap d.el seu ex¿rcit (ISa 14,50).

Font: M. Stehxcbneider, Alphabetüm Siracidis cum expositione antiqua
(nar¡ationes et fabulas continente). In íntegrum restitutum et emendatum e
Cod. Ms. Biblioth. Leydensis, p. 24a-25b.

Va dt el rei Nabucodonosor a Ben Sira:

-Per qué el Sant beneit va crear en aquest món vespes i aranyes, que són
perjudicials i no porten cap benefici?

Li respongué:

-Una vegada, el rei David d'Israel 1ue la pau reposi damunt d'ell- estava
assegut en el seu iardí i mifava com una vespa es menjaya wrra Tranya.

'David va pregufia¡ al Sant beneit:

-Senyor de I'univers, quin benefici hi ha en aquests animals que has creat
en el teu mórú Una vespa menia mel i causa dany i no té cap benefici. L'aranya
fila tot l'any i ningú no pot poftar el que reixeix.

"Li respongué el Sant beneit:
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-David, et burles de les coses creaded Ja ariba¡á l'hora que les necessita-
ris i sabds per qué rran ser creades.

,Quan David es v^ am glr a la cova, per causa del rei SaüI, el Sant beneit
va enviar-hi rtfla arzrry^ perqué files una ter¿nyina a I'entrada de la cova i la
anqués.

.Saül hi va anar, i quan r¿a veure que hi havia una teranyina a I'entrada de
la cova va dir:

-Nin$i no pot haver entrat aquí, perqué hauria trencat a bocins la teran-
yína.

,I se'n va anar sense haver-hi entrat.

"Quafl Daüd va soÍil i va veure I'aranya, la va besar i li va dir:

-Beneit sigui el teu Creador i beneida siguis tu! Senyor de l'univers, qui pot
fer obres í prodigis com els teus, que tots són agradablesl

"Quan David trobe que Saül dormia al rnigdia i Abner estava ailgut a Ia
port¿ de la tenda amb les cames aixecad$. va venir David í va entrar passant
entre les seves cames i va agafar el gerro d'aigua, I quan anava a sortir entre
les cames d'Abner, aquest les va estirar i ell va quedar agafat entre les seves
cames, com si fossin dues grans columnes.

,Llavors David va demana¡ misericórdia del Senyor i va dir:
*Déu meu, Déu meu, per qué m'has aba¡dona? (Sl22,2).
,En aquell moment el sant beneit rza fer un prodigi i va enüar-li una vespa

que va picar les cames d Abner, de manera que les va aixecar. David va poder
sortir i va lloar el Sant beneit.

'De manera que no és convenient que l'home es budi de les obres de Déu.
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9.Iapletat d'un pare

Aquest conte intenta resoldre la contradicció que hi ba entre el text bíblic
del Salm 1O3,13 i les conuencions culturals que consideren que la piaat és urn
quelitat naternal. Joab és fíll de la germana de Dauü, ua ser comandant en
cap del seu ex¿rcit i una figura poderosíssima del seu regne.

Font: A. Jellinek (ed.), Be¡ ha-Mid¡asch. Samlung kleiner Midraschim und
vermischter Abhandlung aus der áltern jüdischen Lirer"tuf, d.5, p. 52-53.

.Com un pare s'apiada dels seus fills, el Senyor s'apiada dels fidels' (Sl

103.13),
Es diu que quan Joab va sentir que Davíd deia aixó, es va sorprendre i va dir:

-És que un pare s'apiada dels seus fills més que una mare? Una mare té
una pietat més gmn pel seus fills perqué ella treballa amb afany per ells i els
fa créixe¡. I David ha dit aixó?

Llavors Joab es va dir: .Me n'aniré a veu¡e la manera de ser de les crearu-
res per saber si les seves paraules són veritat o no.,

Joab va rondar per tot el teritori d'Israel per veure coses. Va arribar a un
lloc i va entrar a casa d'un home vell que renia dotze fills. Aquell home cada
dia estava ocupat amb el seu treball al camp. En a¡ribar el vespre comprava
amb el seu salari pa i a penes en tenia prou per mantenir-se a ell mateix, la
seva dona i els seus fills. I encara que era vell i pobre, els fills no sentien la
necessitat de treballar amb afany, sinó que ell s'afanyava per ells i els alimen-
tava. Aix¿f era el que feia cada nit: feia caforze llesques del pa i en donava una
a cada fill, una a la seva dona i una altra per ell.

Quan Joab ho va veu¡e se'n meravelli i es va dir: .No podré posar a prova
ningú millor que aquest home., L'endemá, quan el vell va sortir al camp a tre-
ballar, Joab li va dir:

-Per quin afer tu, un home vell, est¿s ocupat tot el dia per péixer els teus
fills? No seria millor per tu que ells treballessin i que tu mengessis? Escolta el
meu consell: ven-te'n un i d'aquesta manera et podrás mantenir a n¡ mateix i
els altres fills.

Quan el vell va sentir les parzules de Joab, el va blasmar i se'n va anar
Llavors Joab se'n va anar a trobar la mare dels fitls i li va di¡:
-Vosaltres sou uns treballadors vells que teniu dotze fills i vosaltres us esfor-

ceu en el t¡eball i ells simplement mengen.
La dona li digué:

-El costum del món és que el pare i la mare alimentin els seus fills.
Li digué Joab:
-En lloc d'omplir les vostres ánimes amb el treball tots els dies, no seria

millor que les rn¿ntinguéssiu sense treball i sense afany d'algun altre guany?
I¿ dona li demaná:
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-I com podria ser?

Li respongué:

-Ven-me un dels vostres fills i vosaltres rebreu de mi molts de diners, de
manen que us podreu manteni¡ -vosaltres i als vost¡es fills- amb comoditat.

Ella li digué:

-Digues-ho al meu home i ell potser hi estará d'acord.
Ell li respongué:

-Digues-li ho tu.
La dona respongué:

-Potser no lí plau¡4.
Ell digué a la dona:

-Tu ven-me'l i el teu home, com que teniu tants de fills, no ho sabrá.

I.a dona li digué:

-Jo tinc por, perqué si ho arriba a saber i el nen no pot retornar a mi, ell
em matará.

Ell digué a la dona:

-Ven-me'l i jo te'n donaré cent dinars d'or; peró si el teu home s'indigna,
te'l tomaré.

Quan va sentir aíxó, va agafar els diners i li lliurá un dels infants.

Joab va sortir a fora del lloc per poder veure qué passaria.

Al vespre, quan el vell es va asseure a menjat a lt taula, va agafaf el pa i
en va fer catorze llesques. I quan va veure que li'n sobrava una, es va posar a
c¡idarr

-On és?

La dona li va dir xiuxiueiant:

-Es amb el seu amic.
Li respongué:

-Vés i crida'I, perqu¿ no meniaré fins que vingui.
La dona digué:

-Mengem i després el cridaré.
L'home digué:

-No farem res fins que vingui.

Quan va veure aixd, la dona li digué:

-Per qué t'haig d'amagar que I'he venut a I'home que ha vingut 2 casa. Vet

aquí els cent dinars d'or que n'he rebut; ho he fet perqué no hagis de sofrir
per alimentarJo.

Quan va sentir aixó es va afligir molt i no va meniar ni beure aquella nit.

L'endemá es va algar, va agafar els cent dinars i la seva arma, perqué si troba-
va I'home que havia comprat el seu fill, i no li plar'a de retornarli'l a canvi dels

seus diners, el mataria. Va anar darrere Joab que l'estava esperant en el canú.

Va alqar els ulls i va veure que el vell coffia cap a ell. L'esperá. Aleshores el

vell li digué:

-Retorna'm el meu fill i agafa els teus diners.
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Joab li digué:

-I¿ seva nar€ me I'ha venut i io te l'haig de retornar? És que ella no té la
mateix¿ part en el teu fill que tu? I si em dius que tu també en t€ns r¡na part,
que no tens dotze fills i de cadascun ttl en tens la meiat i ella I'altra meitrú Al
capdavall, ella me n'ha venut un; de mane¡a que tu en pots agafar un altre per
tu.

El vell li respongué:

-No padis aixl. Si no me'l retornes jo et mataé o bé tu em pots matar.
Quan Jaab va sentir aixó es va alegrar. Va agafar els seus diners i li rctorn¡

el fill.
Joab es va dirr .David tenia ¡aó quan va dir: "Com un pare s'apiada dels

s€us fills", i no: 'Com ufti Íürre s'apiada dels seus fills", perqu¿ aquest noi la
seva Ílare me'l va vendre tot i que ella no haüa d'esforgar-se prer alimentar-lo,
en canvi el seu pare que s'úanyzva per la seva alimentació, estava disposat a
lliurar-se a la mort per ell. Així és verital .Com un pare s,apiada dels seus fills.',,
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10. L'ou manlfevat

AqtRsta bistdria es trot remuntarfins a la seSona nteitdt del segle nn ifornn
pa.ñ del cicle narratiu que tracta. de la intelli4¿ncia del rei Salomó en la seua

inlanlesa.
Font: L Léai, "LIn recueil de contes iuifs inédüs", Revue des Etudes Juives J5

(1897) 65-67.

Conte que s'esdevingué als servents del rei David que un dia estaven asse-

guts en un banquet en qué menjaven ous. Un d'aquests estava molt afamat i

es va menjar la part que li fou donada abans que els altres. Es va avergonyir
perqué no tenia res davant, i va dir al company que seia al seu costat:

-Pfesta'm un ou.
L'alhe li respongué:

-Te'l presaré si em promets davant testimonis que me'l retornañs, amb tots

els beneficis que un home pot obtenir d'un ou, en el moment que te'l demani'

Li di€!ué:

-D'¿cord.
I li'l done en preséncia de testimonis.
Després de molt de temps, I'home vingué i li'l demaná-

L'home li digué:

-L'única cosa que em pots demanar és un simple ou.

Van 
"nar 

a veure el rei David i es van trobar que Salomó seia a la porta,

perqu¿ tenia el costum de seure a la porta del rei, i tothom que anava a judi-

ci davant del rei li demanava:

-Qué hi fas davant del rei?

I I'home deia:

-Aixó i aixó altre és el que ha passat entre io i aquest altre

I quan va venir l'home que havia manllevat del seu company, Salomó li
digué:

-Qué hi fas davant del ¡ei?

Li responguél

-Aixó i aixó altre és el que ha passat.

Li digué Salomó:

-Presenta't davant del rei, i quan tomis, explica'm el que fha dit.

I es van presentar davant del rei David. El demandant va poÍar testimonis

que la conclició que havia posat era que li'l retornaria amb tots els beneficis

que un home pot obtenir d'un ou des d'aquell moment fins ara

Li digué el rei David:

-Vés i pagali-ho.
L'altre digué:

-No sé quan haig de Pagar.

)t
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Aleshores \¡an presentar al rei aquest compte: .El primer any un pollet; el
segon any, el pollet pot engendrar fins a dimit pollets; el tercer any, cadascun
d'aquests polles pot fer divuit pollets; i aixó mateix el quart any; fins que el
compte pugi una grirn fortuna., L'home va sonir molt afligit.

Salomó el va t¡obar i li va di¡:
-Qu¿ t'ha dit el rei?
Li respongué:

-El ¡ei ha fet aquest compte, de manera que jo dec una gran fonuna.
Salomó li digué:

-Escolta'm que et donaré un bon consell.
Li respongué:

-Que tinguis una llarga vida!
Salomó li digué:

-Vés i compra faves, i després bull-les. Tal dia el rei voldrá esar a tal lloc;
tu estigues per aquell caml, i quan els homes del rei passin davant teu, sem_
bra les faves en el camp llaurat que hi ha prop del camí. Si algú et demana:

*Qué sembres?
.Tu li respons:

-Sembro faves bullides.
,I si et demanenl
*Mai no s'ha vist sembrar faves bullides.
'Tu respons:
*I qui ha üst un ou bullit d'on surti un Dollet?
L home se n va anar i ho va fer així: es va posar al costat del cami I va sem-

brar les faves bullides.
Quan van passar els homes del rei li van demanar:
-Qué sembres?
Els respongué:

-Sembro faves bullides.
Li digueren:

-Mai no s'ha vist sembrar faves bullides.
Ell els respongué:

-I qui ha vist un ou bullit d,on suni un pollet?

- I aií ho va dh a cadz companyia d,homes, fins que la cosa aribi davant
del rei.

Quan el rei ho va sentir li digué:
-Qui t'ho ha ensenyat, aixó?
Li respongué:

-Jo sol.
Li digué David:
-La má de Salomó ha estat amb tu en aquesta cosa.
Li respongué:

- -P9r l-a teva vida, senyor ¡ei, ell em va manar que ho fes així, des del cap
fins a la fi.



LEs NIIS JUEvEsr Lt¡cENDEs DE L m¡Drcró D'lsRAEt-

Llavors el rei va enviar a cercar Salomó i li digué:

-Qué m'has de dir sobre aixó?'

Salomó li respongué:
-{om pot ser deutor d'una cosa que mai no hauria existit? L'ou era bullit i

mai no hauria donat un pollet.
Llavors el rei digué:

-Vés i paga-li un sol ou.
És per aixó que es diu: .Déu meu, dóna al rei el teu dret, dóna-li la rcva

rectitud' (Sl 72,1).
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11. L'hereu veritable

Naffació queforma paú del cicle medieual de .Les paráboles del rei Salomó,.
Es un conte molt popular en et folklore jueu i el tenta que s'bi e&plica aparek
en moltes altres tradiciorts culturak.

Font: A. Jellinek (ed.), Bet ha-Mid¡asch. Samlung kleiner Midraschim und
vermischter Abhandlung aus der áltern jüdischen Literutur, tnl. 4, p. 145-146.

Conte sobre un home molt ¡ic del temps del rei David d'Israel, que tenia
molts de servents i serventes i grans riqueses, peró tenia un sol fill. eué va
fer aquell home? Va comprar moltes mercade¡ies i les doná al seu fill. El fill
es va embarca¡ en un vaixell i se,n va anar a I'Africa, on s'estigué molts
anys. Durant aquests anys el pate va morir i tots els seus béns estaven en
mans d'un servent, encarregat del seu tfesor. Llavors aquest sewent comen_
gá a op¡imir tots els membfes de la casa amb cástigs estranys fins que van
abandonarlo i aquell va restar sol amb tota la fortuna que el seu senyo¡ li
havia deixat; l'home menjava i se sentia feliq per causa del seu desig pels
diners.

Al cap d'un temps el noi va retornar de les ciutats de la riba del ma¡ va
a'l.at a casa del seu pare i es va trobar que el seu pare havia traspassat a la casa
eterna. Quan anava a enjdat a casa seva, va softir a troba¡lo el sefvent i tot
empenyentJo deia:

-Qué hi fas, a casa meva, malvat?

Qué va fer el jove? Va t¡eure el bastó i comengá a pegar-li el cap mentre Li deia:
-Servent, has pfes tots els meus guanys i tots els guanys del meu pare i mes_

tre i t'has alegrat amb aquesta riquesa!
Hi va haver una gran baralla i ningú no els sepad, fins que a la fi el fill del

vell va fugir i ya anar a queixar-se al rei del servent. Li va dir:
-Oh rei, que visquis per sempre! Un home ha agafat tota la riquesa que el

meu pare i mesúe m'havia deixat i em diur

-Tu no ets pas el till del vell sinó io.
El rei li digué:
{ens testimonis?
Respongué:

-No.
Llavo¡s el rei digué al servent:

-Tens testimonis?
Respongué:

-No.
Llavors el rei digué al servent:

-Vés-te'n en pau! No has de retornar res.
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Quan el fill del vell va sentir aixó va comengar a plorar i a cridar davant del

rei una segona i una tercera vegada.
Tant va crrdar davant del rei, que aquest el va blasmar i li digué:

-Si hi tomes et castigaré. Si tens testimonis: bé; peró si no: qué puc fer per

tu?

S¿lomó, el fill del rei, ho va sentir i va cridar l'home a pan i li va dir:

-Torna a crid¿r davant el rei, i si s'enuga contra tu, diguesJi:
*oh rei, senyor meu, si tu no em fas iustícia, posa el meu cas en mans del

teu fill S¿lomó.
Ell va posar el cas en mans del seu fill SalomÓ perqué li fes justícia

Salomó va dir al iove:
-Saps on és enterat el teu pare?

ü respongué:

-No.
Llavors va cridar el servent i li digué:

-Saps on és la tomba del teu pare?

Li respongué:

-sí.
El rei li digué:

-Vés-hi, i port¿'m el brag del teu pare.

Hi va ar,ar, va tallar el braq del vell i I'hi va ponar.

Salomó els digué:

-Feu-vos sortir sang, i que cadascú posi la seva sang dins la seva coPa.

Va dir al servent:

-Fica I'os dins la teva sang.

Ell ho va fer, peró l'os no agah color.
Llavors va dú al fill del vell:

-Fica'l també tu en el teva sang.

Aleshores l'<x vt agtfar el color de la sang, i ho mostri a tot el poble.

Llavors Salomó els va dirr

-Mircu: aquesta sang va sofir d'aquest os.

I tot Israel va quedar perplex. Tots els diners van retorrnr al jove i el ser-

vent va decaure contla la seva voluntat.
Per aixó la Bíblia diu: .Era el més savi de tots els homes' (lRe 5'r1).
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12. la viuda compassiva

Naffació sobre la justícia diutua i sobre el control diüí dels a.fe$ terrenak
presentat com un cas judícial resoh pel rei Salomó, dins la tradició del judici
del rei saui que trobem en lReis 3. Aqtnst conti es difongué en Ia tradició fot_
klórica dek jueus que uiuien en paísos Arabs.

Font: A. S. B. Husin, Ma.asim Tovim, p. 18-19. núm. 13.

Conte sobre una dona que tenia per costum fe¡ cafitat caü dia, i tot i que
no era rica feia caritat malgrat la seva própia necessitat. Cada dia coja tres pans:
dos els repania als pobres i un per a ella. Un dia va venir un pobre que es va
aílfar a la seva pofta i li va dir:

-Senyora, jo anava en un vaixell, que va naufragar i es va perdre tot el que
hi havia juntament amb els seus mariners. El mar em va escopir en un por 1

allí vaig trobar calma; perd vet aquí la desgrácia: la meva ánima gemega per_
qué ja fa t¡es dies que no he menjat res, perqué he perdut el meu camí.

. - Immediatament va treure el pa que havia deixat per al seu propi meniar i
I'hi va dona¡. Llavors es va asseure per menla¡ el segon pa, i es va presenrar
un pobre que va algar la veu i va cn<la¡:

-Senyora, apiadeu-vos de mi amb un tros de pa perqu¿ pugui retomar el meu
esperit. Van caure damunt meu els qui capturen esclaus. Aquests és el tercer dia
des que vaig fugir d'ells, i no he trobat res per menjar en la meva fugda,

Ella li va donar el segon pa i va dir:
-Benei't sigr¡i el Senyor que m'ha permés fer aquest manament! eue amb

l'ajuda de Déu, sigui pura la meva comprensió!
Va treure el tercer pa per menjar, peró va veni¡ un pobre i li va dir:
-Senyora, jo feia camí i van venir uns bandolers que em fer una embosca_

da; vaig poder fugir d'ells endinsant-me en el bosc. Ara ja fa uns quanls dies
que sols menjo herba i he oblidat el gust del pa. per aixó er demano que trn_
guis pietat de mi amb un boci de pa per saciar els afamats.

Ella li va dona¡ el tercer pa i va restar sense res, de mane¡a que va tenir
gana. Ella es va di¡: ,Mi¡a¡é si dins el sac hi ha mica de fa¡ina, la pastaré i la
couré i així em refaré., Hi va anar i es va t¡obar que no li ¡estava res. Es va dir:
'Anrré a ag far blat del sac; el moldré i refaré Ia meva ¿nima famélica., Va
omplt el sac de blat, va anar al molí, el va moldre, se,l va posar al cap i se,n
va anar cafiegant el sac. Llavors, un vent de tempesta del mar es va posar a
bufar i aquella dona va sentt que la seva esperanea hayia ¡estat decebuda i
comeng) a lamenta¡-se i a plorar amargament: "euina culpa he comés perqué
em passi aixó avui?,

Tot fent cani va anat al rei Salomó, que la pau sigui amb ell, i al Sanedrí,
i els digué:
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-Digueu-me quina culpa ha estat Ia causa que no m'hagi arribat a la má ni

tan sols un bocí de pa sec?

Mentre ella parlava amb el rei, vet aquí que van ar¡ibar tres comerciants que

havien estat companys en un vaixell. Li di¡¡ueren:

-Senyo¡ agafa aquestes set míl monedes d'or i dedíca-les als pobres de

bona família.
Llavors el rei Salomci els demaná:

-Per qué feu donació d'una quantitát lan gtan?

Li respongueren:

-Anivem en un vaixell, amb mercaderies i Pedres precioses, i es va obrir
una gran via d'aigua en un costat del vaixell, i no la podíem tancar i el vaixell

va cuidar de naufragar amb tot el que hi havia. Llavors vam dir:
*Senyor de I'univers, fes-nos anibar al desert i a l'estepa i donarem els

diners que tenim a les mans per als pobres i ens convertirem!

'Quan vam veure que tot estava perdut, vam caure damunt les nostres cares

per no veute la mort dels nostres companys. Tan gran era la nostra afliccíó,
que es va confondre el nost¡e enteniment. De sobte, ens vam trobar a la ¡iba

d'un riu. Llavors vam valo¡a¡ les nostres mercaderies i aquí en tens el delmer

set mil monedes d'or- Aixó és que el vam votar que lliuraíem.
Llavors el rei Salomó, que la pau sigui amb ell, els digué:

-Sabeu el lloc de la via d'aigua i qui el va tapar?

Li digueren:

-No ho sabem.
Els va respondre:

-Aneu i mi¡eu si hi ha alguna cosa en aquell lloc.
Hi anaren i hi troba¡en el sac de la dona i el van portar a SalomÓ.

Ell digué a la dona:

-Podrás conéüer els senyals i el segell del sac.

Li respongué:
{ertament que els coneixeré

Quan el va veu¡e va dir:

-Aquest és el meu.
Li va dir Salomó:

-El Sant beneit no ha fet aixó per cap altra raó que per tu, perqu¿ toüom
qui camina pels camins del Senyor, Déu és amb ell.

Llavors el Sanedrí i la qent van reconéixer la saviesa de Salomó.
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13. Zn Saday i la reina de Saba

El teJct original d'aquesta nanació apareitc en el targum (traducció aramca
amb ampliacions) del llibre bíbtic d'Ester i es rentunta al segle w després de
Crist. É curiós obserrar que un tenla com ara la trobada de la reina d'aEest
país -que Ia tradició posterior identificA amb Etiópia- amb el saui rei Salomó,
nanada e'n el capítol 10 del primer llibre dels Reis, que es presta a bones recre-
acions en el folklore popula4 desaparegué de la literatura rabínica Jirxs al text
que tot seguit tradu[m . Es possible que ek rabins preferhsin oblidar un temn que
en el folklore popular deüia tenir connotacions de tipus sexual.

Font: M.Dauíd, Das Ta¡gum Scheni zum Buche Esther, nach Handsch¡iften,
p. 8-1O.

Quan el rei David comengá a regna¡ sobre tota la terra, es va alEar
Salomó, el seu fill, i el Sant beneit el va fer regnar sobre totes les bésties
de la terra, els ocells del cel i els réptils que s,a¡rosseguen per damunt la
terra; ell sabia la llengua de tots i tots coneixien la seva llengua, perqué est)
escrit: "Va padar dels arbres" (1Reis 5,13). euan el rei sentia el cor alegre
per causa del vi, va manar que portessin les arpes, els címbals, els tambors
i les lires que solia tocar el seu pare David. I mentre el rei sentia encara el
cor alegre pel vi va manar que portessin els ocells del cel, les bésties i els
réptils de la terra perqué ballessin, saltessin i botessin davant d,ell, perqué
desitjava mostrar als reis que seien dayant d,ell la bellesa i grandesa de la
seva glória. I els escribes del rei els crídaren pel seu nom i tots vingueren
i s'aplegaren no amb cadenes ni amb grillons de ferro ni amb un home que
els conduís.

En aquell temps hom cercava i inquiria per Ziz S^day, que és el gall sal-
yatge, perd entre totes les aus no va ser trobat. Llavors el rei, en la seya indig-
nació va manar que fos portat i castigat. peró Zíz Saday va respondre al rei i li
va dir:

{ingues paciéncia i escolta, senyor rei de tota la terra, i les meves parau-
les yindran a les teves o¡elles. Fa úes mesos vaig donar un consell al meu co¡
i amb consells rectes em vaig aconsellar. No vaig menjar pa ni vaig beure aigua
peró vaig dir-me: .Volaré i esguardaré rot el món perqué vull veure si hi ha
algun regne o reialme que no obeeixi al meu senyor el rei., Vaig mirat i vaig
veure un país, que la seva ciutat es diu Qitor, a la tena d'orient. La seva teüa
és més preciosa que l'or i la plata pels caners és com els fems, i els arbres dels
camps hi han estat plantats des dels sis dies de la creació i hi beuen aigua del
jardí de I'Edén. Hi ha unes gmns forces armades i un exércit gran en el seu
interior, que porten corones d'or al cap. No poden fer la guerra, ni poden cla-
var cops o disparar amb l'arc i la mentida és absent de la seva terra. Hi vaiq
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veure una dona que governava i regnava damunt d'ells, i el seu nom és la reina

de Saba. I ara, si he trobat el teu favor i si el meu senyor el rei ho veu opor-

tú, em cenyiré els lloms com un guerre¡ i me n'aniré volant a la ciutat de Qitor
a la tefia de Saba. Allí lligaré els seus reis amb cadenes i els seus nobles amb

grillons de ferro i els Poft¿ré al meu senyor el rei. I¿ cosa va semblar bé als

ulls del rei, i els escribes rei¿ls van esc¡iure una carta, hi van posar un llaq i la
van lligar a l'aIa de Ziz Saday. Es va enlairar i va pujar als cels més alts i va

volar entre les aus. Volava i planava i totes les aus volaven darrere d'ell i van

anar a la ciutat de Qitor a la te¡ra de Saba.

Abans de l'alba va sortir la reina de Saba per prostrar-se davant del sol, tal

com solia fer; peró vet aquí que el sol es va enfosquh Per causa de les aus, i
ella va agafar-se els vestíts i se'ls va esquingar i va restar perplexa. Ella encara

no s'havia refet de la sorpresa que Ziz Saday va baixar cap a ella. Ella es va

adonar que hi havia una cana llig,lda a.Ia seva ala. Va obrir la lletra, la va lle-

gi¡ i deia així: .De part del ¡ei Salomó: que tinguis pau i que tinguin pau els

teus prínceps. Sembla que no saps i que no has sentit que el Sant beneit m'ha

fet regnar sobre totes les hsties de la tena i sobre les aus del cel' i que tots

els ¡eis de I'orient i de I'occident, del nord i del sud vénen i em demanen com

estic. Ara, si tu desitges veni¡ a veure'm per demanar-me com estic, et doriaré

un honor més gran que el de tots els reís que s'asseuen davant meu; perÓ si

ho refi.¡ses i et revoltes i no em demanes com estic, t'envia¡é ¡eis, soldats i cava-

lle¡s. I si em demanes:

-Qui són els reis, els soldats i els cavallers del rei Salomó?

'Et respondre:
*Les bésties del camp són els reis i els ocells del cel son els cavallers les bés-

ties del camp et m¿taran en el camp i els ocells del cel es meniaran la teYa cafn.'

Quan va sentt la reina de Saba les paraules de la llet¡a es va tornal a

esquingar els vestits i va manar cridar els ancians i els prínceps i els va dirr

-Sabeu i heu sentit el que el rei Salomó m'ha enviat?

Ells van resPondre tots alhora:

-Nosaltres no con€ixem el ¡ei Salomó ni ens plau el seu regne.

Peró ella no pañ arcnció a les seves paraules ni les escoltá, sinó que maná

cridar tots els remadors i els capitans de mar que tenia i els man) d'estibar i de

carregar els vaixells amb fusta de xiprer i amb tota mena de perles bones. I va

enviar al rei Salomó sis mil nois i noies, tots nascuts el mateix any, el mateix

mes, el mateix dia, en el mateix moment, en el mateix lloc, que tenien el

mateix moviment i que anaven vestits amb porpra. Va escriure una carta i la va

enviar a través d'ells al rei Salomó: "De la ciutat de Qitor a la teÍa d'Israel hi

ha set anys de camí. Ara et demano de poder veure la teva cara i de venir

davant teu d'aquí a tres anys,.

Així, al cap de tres anys la reiria de Saba va anar a veure el rei Salomó a

Jerusalem. I quan el ¡ei Salomó va sentir que la reina de Saba l'anava a veure
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va envia¡ a ttobar-la Benayahu ben yehoyadá, que era com la vetlla d,abans
de l'alba, i com la cérvola de l,alba que llampegueia entre els estels i com la
rosa que s'está entre corents d'aigua.

Quan la reina de Saba el va veure va baixar clel seu carro. Benavahu ben
Yehoyadá li va dir:

-Per qué has baixat del teu carro?
I la reina li va respondre:
-{)ue no ets el rei Salomó?
Benayahu ben Yehoyadá li digué:
-Jo no el sóc; sóc un dels seus servents que seuen davant d,ell.
Llavors ella es va tombar i va dir una pari.bola a les seves princeses:
-Si no heu vist el lleó, heu visr el lloc on jeu; si no heu viit el rei Salomó,

heu yist I'aspecte de l'home ben plantat que hi ha davant vostre.
I Benayahu ben Yehoyadá la va conduir al rei Salomó. I quan ell va sentir

que la reia de Saba havia vingut i havia arribat a la seva casa reial, el rei se,n
va ana¡ del seu palau i va an Í a seure a la casa de vidre que tenia. euan la
reina ho va veure es va dir en el seu interior: .El rei Salomó seu dins l,aigua,.
Llavors es ya aixecar les vores del seu vestit per passar i se li van veure els péls
de les cames. El ¡ei Salomó li va dir:

-La teva bellesa és la bellesa de les dones, peró els teus péls són els péls
dels homes; i el pél és bell per als homes peró és una deshonra per a les dones.

La ¡eina li va respondre:

-Oh_¡ei, senyo¡ meu, et presentaré tres enigmes. Si els resols sabré que
ets un home savi; pe¡ó si no els resols, per mi serás com la resta clels
nomes.

I li va dir aquesr enigma: .pou de fusta i galleda de ferro que t¡eu ped¡es i
cisternes d'aigua. Qué és?,

El rei li va dir:
-És el recipient on es guarda el cosm¿tic d,ulls de colo¡ blau.,
Llavofs la reina va di¡: .pols de la terfa va sortir i el seu menja¡ és pols de

la rcrra, es vessa com l'aigu¿ i mAa a casa. eué és?,
El rei va respondre i li va di¡:
-Es Ia nafta.,
Uavors la reina va dir: .Vent de tempesa va endavant i crida amb forga i

amargor; inclina el cap com una canya; lloanga de prínceps i ignomínia dels
pobres; gldria dels morts i aflicció per als vius; alegria per a les aus i dol per
als peixos. Qu¿ és?,

El rei va respondre i va dirr

-És el lli.r
La ¡eina li va respondre amb aquestes paraules:
-Mai no m'ho hagués cregut fils que he vingut i ho he vist amb els meus

ulls; vet aquí que no me'n van dir ni la meitar! Tu has afegit saviesa i bondat
a les notícies que havia sentit. Feligos aquests teus servents!
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El rei la va portar al seu palau reial. Quan la reina de Saba va veure la belle-

sa i grandesa de la seva glória, va lloar i va donar grlcies a qui I'havia creat:

.Que el Senyor el teu Déu sigui beneit, Ell que va posar la seva benvolenga en

tu i t'ha posat en el tron reial per fer la rectitud i la justícia ' I ella va donar al

rei molt d'or i plata. I el rei li va donar tot el que va desitiar I els reis de I'oest

i de I'est, del no¡d i del sud quan van sentir la seva fama es van alear i es van

moure i van venir tots junts dels seus llocs, amb gran glÓria i amb gran rique-

sa, amb or i plata, amb Pedres precioses i perles

1. Es tracta d'un recipienl de fusta d'on es treia amb ufi¿ cullera de feffo un cosm¿tic Per als

ulls de color blau, que eÉ dur com la pedra i que quan s'aplicava als ulls feia plor¿r'

2. El petroli s'ext¡eu de la terre, es vessa com I'aigua i s'usava per enganxar les parets de Ia

3. Amb el lli és porsible fer lli fi, xarpeüef¿ (roba de sac), mo¡talles, cotdes per Peniár perso-

nes. Ilavor de lli i xaÉes.
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14. El fudici de la iod

En la Bíblia cristiana, Asmodeu és un dimoni que nwta ek marits de Sara
en la nit de noces (Tob 3,5). Seguint les instruccións de rdnge! Rafael, Tobies
aconsegueix ferJo fugir fiTts a Egipte, on Rafaet el ttig¿ impedinúi d'aquesta
nanera de continuarfent el mal. En aquesta bistória _mott popular en Ia tra_
dició jueua des cle l'¿poca talmúdica- s'enfronta al re¡ Salomó.

Font: L. Gríinbut, Sefer ha-Liqqutirry uoL I, p. 20_22.

.Aixó diu el Senyor: .Que el savi no es glorit de la seva saviesal (Jeremies
9,22).

Aixd s'aplica a Salomó, rei d'Israel. Mentre seia en el t¡on del seu regne es
va vanagloriar i es va enorgullir i va tfansg¡edif les paraules de la Torá: -No ha
de teni¡ moltes dones, (Deuteronomi 17,17).

I qué va fer la lletra iod de Ia paraula yarbé (,no ha de tenir moltes,)? Es va
presentar davant del Sant bener.t i va dir:

-Senyor de I'univers, has escrit en la teva Torá una sola lletra que no slgui
necesseria?

Li respongué:

-No.
Llavors la lletra digué:
-Vet aquí que Salomó m,ha ignorat i s'ha casat amb mil dones i ha trans_

gredit la teva Toñ.
Va dir el Sant beneit a la iod:
{onsidera¡é la teva demanda i iutiaré el teu cas.
Tot seguit va dir el Sant beneit a Asmodeu, rei clels dimonis:

casa de Salomó, prenJi el segell de la seva má, assumeix la seva
ngura l seu en el seu úon.

- 
En aquell mateix moment, Asmodeu hi va anar, li va prendre el segell de la

má, assumí la seva figura i es va asseure en el seu tron, i Israel es va c¡eure
que ell era Salomó. I Salomó anava erant per totes les ciutats i pobles i deia:
Co sóc Salomó! 'Jo, Coh¿let, que era rei d,tirael,' (Cohélet 1,12)."'F¡r" Ou" ,run
passar tfes anys.

Els homes es deien I'un a I'altrer .eue ximple que és! El rei seu en el seu
üon i diu: Jo Coh¿let, yaig sef rei.,'. I anava errant i fugitiu. Fins que va dir el
Sant beneit: ,Ja he realitzat el judici de la iod.,

Qué va fer Asmodeu durant aquests tres anys? Va passar ¡ler totes les dones
de Salomó ffns que va aribar a una que s'hayia tornát impüra perque tenia la
menstruació. Quan el va veure li va di¡:

-Salomó, per qué has canviat el teu estil i la manera de t¡actar_nos?
Ell va callar. I la dona li digué:
-Tu no ets Salomó.

,. I _aixó 
no va ser tot perqué també va arrar a trobar la mare cle Salomó i li

clque:
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-Mare, aixb i aixó altre és el que jo vull de tu.
I ella li digué:

-Fill meu, creus que trobar¿s cap plaer en el lloc on has sortit? Si tu fas aixó
és que no ets el meu fill!

Tot seguit va an r a trobar Benayahu ben Yehoyadá i li digué:

-Benayahu, aixó i aixir altre és el que m'ha demanat Salomó.
Tan bell punt ho va sentir es va posar a tremola¡ s'esquinga eb vestits, s'es-

tirá els cabells i va di¡:
-{ertament que aquest no és Salomó sínó Asmodeu, i aquest jove que va

errant i diu: "Jo sóc Cohélet', ha de ser el mateix Salomó.
Immediatament va enviar a cercar el iove i li va dir:

-Fill meu, digues-me qui ets.

Ell li respongué:

-Jo sóc Salomó, el fill de David.
Li digué:
-Qué ha passat?

Li ¡espongué:

-Un dia. io seia en el meu lloc i se'm va acostar com una mena de vent de
tempesta i em va treure lluny. Des d'aquell dia i fins ara vaig perdre l'enteni-
ment i per aixó he anat elrant.

Li digué:
{ens algun senyal?
Li respongué:
rSí. Quan vaig ser fet rei, el meu pare David va agafar una de les meves

mans i la va posar en una de les seves mans i va agafzr l'altta m¿ i la va posar
a la má de Natan el Profeta, mentre la meva mare besava el cap del meu pare.
Aquest és el senyal que jo tinc.

Quan Benayahu va senti¡ les seves paraules, qué va fer? Va convocar el
Sanedrí i els va dir:

-Aneu i escriviu el Nom revelat i col loqueuJo en els vostres cors.

Ells se'n van anar i quan van tornar van di¡::

-Tenim por del nom gravat en el cor d'Asmodeu.
Ell els va demanar'

-Pot un nom dominar-ne setanta? Aixb vol dir que vosahes no teniu la gre-

cia del Senyor!

Qué va fer Benayahu? Va clavar un cop a Asmodeu, li va prendre el segell i
volia matarlo, peró es va sentir una veu que va di¡: .No el toquis, perqué l'afer
ha sortit de mi, perqué Salomó havia transgredit el que hi ha escrit en la Tori.'

Tot seguit Benayahu va retomar el segell a Salomó i ell va recuperar la seva

forma i va ¡etornar al seu tron.
Ilavors Salomó va dkr .on era el meu regne i on era la meva valentia, que no

em van servi¡ de ¡es? Tot el qui s'humüa en aquest món, el Sant benelt l'exalta,
perqué en aquest món no hi ha res com la humilitat i la simPlicitat d'esperit, tal
com este escrít: "La víctima que ofereixo és un cot p€nedit" (Salrn 51,19).'
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15. Mort i vida estan en filans de la llengua

Aquest conte t* un exemple dins la tradició jueua d'un tema cldssic del fol-
klore antic i medieual: el debat sobre Ia prioritat entre ek m¿mbres d¿l cos.
Aquí, con en molts altres indrets, el protagonista de la bistória és el rei saui
Salomó, que respon la qilestió formulada per un fictici .rei de Phsia..

Font: S. Bubel (ed) Midrasch Tehllirr,, p. 39b.

Es diu que un rei de Pérsia estava a punt de mo¡ir i estava molt demacrat.
Els metges li van dir: .L'únic remei que hi ha per tu és que et portin la lle¡ d'una
lleona i que la beguis. Aleshores et guariras., Ell va enviar missatgers al rei
Salomó, fill de David, i els va donar molts de diners. Tot seguit Salomó va
enviar a ce¡car Benayahu ben Yehoyadi i li va demanar:

{om podrem trobar la llet d'una lleona?
Li digué Benayahu:

-Dóna'm deu cab¡es.
Llavors ell i els servents del rei van anar al cau del lleó on hi havia la lleo-

na que alletava els seus cadells. El primer dia es va estar a una certa distáncia
i li va enviar una cabra, que la lleona es va menjar, El segon dia, s,hi va apro-
par una mica i li'n va enviar una altra. Aixó mateix va fer cada dia. Al cap de
deu dies, es va apropar a ella fins que va arribar a jugar-hi, a munyir-li les
mamelles i a agafar-li llet; llavo¡s se'n va anar. Va retornar a Salomó que va aco-
miadar els missatgers del rei de Pérsia, que se,n van tornar.

Quan estaven a fing camí, el metge va tenir un somni: tots els membres dis-
cutíen l'un amb I'alt¡e. Les cames deien:

-No hi ha cap membre que sigui com nosaltres, perqu¿ si nosaltres no
caminéssim, el cos no hauria pogut ponar la llet.

Les mans fespongueten:

-No hi ha cap membre que sigui com nosaltres, perqué si nosaltres no I'ha-
guéssim munyit, no hauria pogut portar la llet.

Els ulls van dir:

-Nosaltres anem davant de tot, perqué si no li haguéssim mostrat el camí,
no s'hauria pogut fer res.

I el cor va respondre:

-Jo estic per damunt de vosaltres, perqué si no hagués donat aquest con-
sell, no hauríeu pogut fer res.

I va respondre la llengua:

-Jo sóc millor que tots vosaltres, perqué si no hagués estat per la parla, qué
hauríeu pogut fer?

Van respondre tots els membres a la llengua:
-{om goses comparar-te a nosaltres, tu que t'estas en un lloc fosc i lúgu-

bre i no tens cap os com tenen tots els memb¡es?
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I la llengua els digué:

-Avui reconeixereu que io us govemo a tots.

Quan I'home es va despenar del seu somni, se'l va guardar en el seu cor i
va continuar el seu camí. Va efúr"ir 

^ 
casa del rei i li va di¡:

-Aquí tens la gossa llet que hem cercat per tu. Ara, beu-teJa!
El rei es va indignar i va rnanar que el pengessin. Mentre esperava I'execu-

ció, tots els membres van comengar a tremolar. la llengua els digué:
-Que no us he dit alrli firateix que no serviu per a res? Si us salvo, reco-

neixeu que jo us govetno a tots?
Li van respondre:
-sí.
Tot seguit va dir la llengua als bourinsr

-Porteu-me al rei!
I I'hi van portar. Li va dir:

-Per qué has manat que em pengessin?
Li respongué:

-Perqué rn'has portat una llet gossa.
Li diguér

-I a tu que t'importa, si et guareixes? I a més: diem gossa a la lleona.
El reí va agafar la llet, se la va beure i es va guarir. Va trobar que era llet de

lleona i el va deixar partir en pau. Llavors tots els membres van dir a la llen-
8ua:

-A¡a nosaltres reconeixem que tu govemes sobre tots els membres. I per
aixó está escrit: .Mort í vida estan en mans de la llengua" (Proverbis 18,21).
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16. D'homes. un entre mll

Aquest conte pertan\) a un cicle de tradicions misdgines medieuals que aquí
trobem incoq)orat al recull cle les .Pard.boles del rei Salomó", una col lecció del
segle xw, els orígers de Ia qual es remunlen ben bé al segle n.

Font: A. Jellinek (ed J Bet ha-Mídrasch, tnl. 4, p. 146-148.

Un conte del rei Salomó -que la pau reposi damunt d'ell-, que digué ins-
pirat per I'Esp€rit Sant: .D'homes, un entre mil; de dones, ni tan sols una'
(Coh¿let 7,28). Quan el poble en el Saned¡í sentí aixó, resti perplex. Salomó
els di¡¡ué:

-Si ho voleu, us ho mostraré.
Li respongueren:
_Sí.

Llavors els digué:
{erqueu una dona que sigui de les més bones de la ciutat i també un

home que sigui millor que cap altre.
Ells van fer una recerca i van trobar un home que tenia una dona bona i

bella. El rei va enviar a cercar-lo i van portar-lo davant d'ell. Li digué:
-Sápigues que jo vull honorar-te i fer-te cap del meu palau.
Li respongué:
-:lo sóc el teu servent i et serviré com qualsevol dels teus sewents.
Li digué el rei Salomó:

-Si és així, vés, mata la teva dona i porta-me'n el cap aquest vespre, i derna
jo et donaré la meva filla i et fa¡é oficial sobre la major part d'Israel,

Li digué l'home:
-€ompliré el teu desig.
Va anar a casa i va trobar la seva dona bella i agradable, que tenia fills petits

d'ell. Aixó va enrar en el seu cor í ell plorava i es lamentava. Quan la seva
dona va veu¡e que la tenia Ia cara íritada,l'aná a trobar i li digué:

-Qué et passa, senyor meu? Veig que tens la can trlit:.ü.
Li digué:

-Deixa'm que tinc una preocupació en el cor
Immediatament va portar menjar i beure. Peró no volia menjar perqué refle-

xionava en el seu cor: .Qué haig de fer? Haig de mata¡ la meva dona, jo que
tinc fills petits d'ella?'

Digué a la seva dona:

-Vés a estirar-te amb els nens.

Quan ella es va estirar i es va adormir, va treure I'espasa per matarla, perd
es va trobar el seu fill petit que dormia entre els seus pits, mentre un aitre petit
estava estirat amb el cap enhe les seyes espadles. Inrnediatament es va di¡: .Un
dimoni ha entrat en el cor de Salomó., I va prosseguir: "Ai de mi! Qué haig de
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fer? Si la mato, moriran aquests fills petíts. Tot seSuit va enfundar la seva espa-
sa i va dir: 'Que el Senyor et blasmi, Satan!' Per segona vegada es va dir: .L'haig
de matar i demá el rei em donará la seva filla i moltes riqueses.' Tot seguit va
fer b¡andar I'espasa sobre d'ella i va veure els seus cabells escampats sobre la
cara dels nadons i la pietat va entraf en el seu cor. Es va dir: "Ni que el rei em
donés tota Ia seva casa i tota la seva riquesa, no mataré aquesta meva dona.'
Tot seguit va retomar I'espasa a la beina i es va ajeure amb la seva esposa fins
al matí.

Vet aquí que els missatgers del rei van venir a cercarlo i el van condui¡ a

la seva pres¿ncia. El rei li diguér

-Qué has fet? Has realitzat el que et vaig dir?
Li digué:

-Si sembla bé als ulls del rei, que no entri a parlar d'aquest fet amb mi. Vaig
mirar de fer-ho una i altra vegada i el meu cor no em va permetre de fe¡-ho.

Va di¡ Salomó:

-Realment he trobat un home enre mil.
L'home va sortir de la seva preséncia i el va deixar reposar trenta dies.
Passats trenta dies, el rei va enviar a cercar la seva dona i la va fer poÍzt a.

la seva preséncia. El rei li va demanar:

-Tens un home bo?

Li respongué:

-Sí.
He sentit padar de la teva bellesa i de la resplendor de la teva cara. M'he

enamorat de tu i et prendfé per esposa. Et faré regnar sobre totes les prince-
ses del regne i et vestiré d'or des del cap fins als peus.

Li respongué:

-Sí. Faré tot el que desitgis.
Li digué:

-Una cosa ens pot fer mal i m'ímpedeix de fer res: que tu tens marit.
Li responguér

-I qué farem?
El rei li digué:

-Mata el teu marit i després jo et prendré per esposa.
Li digué:

-Així ho faré.
Salomó es digué: .Realment aquesta matar¿ el seu marit. Faré alguna cosa

a fi d'evitar que mori., Qué va fer? Li doná una espasa de plom. Quan ella va
veure que brillava. el rei li digué:

-Mata'l amb aquesta espasa. Tan bell punt la posis en el seu coll, I'hi tallara.
I¿ dona retorni a casa seva i al seu marit amb l'espasa. Quan va arribar el

marit, ella se li pos¿ davant, el va abragar, el va besar i li digué:

-Seu, senyor meu, corona del meu cap!
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Quan ell va sentt aixó es va omplir d'alegria. El marit es va asseure i no
tenia en el seu cor cap pensament dolent. Ella va parar la taula, van menjar i
van beure. El marit li digué:

-Esposa meva, qué desitges fer aquesta nit?
Ella li respongué:

-Aquesta nit, desitjo alegrar-me amb tu i veure't begut.
Va divertir-se amb ella amb el cor bo, va beure i es va embriagar fins que

va caure en el son. Quan ella va veure aixó, es va algar, es va cenyir els lloms,
va desembeinar I'espasa que li havia lliurat el rei i comengá a tallarJi la pell.
De sobte, el seu marit es va despertar del seu son i va veu¡e que la seva dona
l'estava a punt de matar.

Li va dir:
-Explica'm tot I'afe¡, qui t'ha donat aquesta espasa i qué ha passat. Si no ho

fas et dic que et faré xixina.
Ella li digué:

-Així i aií ha anat I'afe¡ tal com m'ho va dir el rei Salomó.
Li digué:

-No tinguis por.
Al matí, ben aviat, els missatgers del rei van 

^nar ^ 
cercarlos. Ell i la seva

esposa van anar a úobar el rei. Es van trobar el Sanedrí assegut davant del rei.

Quan el rei els va veure es posá a riure i els digué:

-Si us plau, expliqueu-me qué ha passat.
ü van dir:
-Ha passat aixó i aixó alúe. Em vaig despertar i em vaig trobar que la meva

esposa estava davant meu per matar-me. Si no hagués estat que I'espasa era de
plom, ja m'hauria mort d'aquest món. Jo em vaig apiaür d'ella i ella no es va
apiadar de mi.

Salomó digué:

-Jo ja sabia que no hi ha pietat entre les dones, per aixb li vaig donar una
espasa de plom.

I quan el Sanedrí va sentír aixó va dírl

-És veritat la dita del rei: .D'homes, un entre mil; de dones, ni tan sols una'
(coh¿let 7,28).
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17. De dones. ni tan sols una

Aquest conte pen¿tny a I.a mateixa col lecció que el conte Lnterior, É un text
nisógin tnedieual incoq)orat a Ia tradició jueúa.

Font: A. Jellinek (edJ, Bet ha-Midrasch, tnl. 4, p. 146.

En temps del rei Salomó, un home anava de Tibéries a Betar per estudiar
Toü. E¡a un noi molt ben plantat. Una noia el va veure i va dir al seu pare:

-Et demano que em casis amb aquest jove.
Tot seguit I'aná a trobar i li digué:

-Si et vols casar jo et donaré la meva filla.
Li digué:

-sí.
Immediatament va casar la seva filla, retorn¿ a casa i s'alegrá amb Ia seva

dona du¡ant un any.
A la fi de l'any, la seva dona li digué:

-Porta'm a casa dels meus pares i així els podré veure.

Tot seguit va agafar cavalls i regals, menjar i beguda i va anar amb la seva

dona a visitar els seus pares. Pel camí es trobaren un bandoler armat. Tan bell
punt el va veure, la dona se'n va enamorat La dona i el bandoler van agafat

el jove i el van lligar amb cordes. I el bandoler va sedui¡ la dona amb parau-
les de vanitat, i després el bandoler va retornar Per menjar i beure amb la dona.

El jove estava lligar a un arbre i ho va veure tot.
Després el lladre va anar a do¡mi¡ amb la noia, va agafar el gerro, se'l va

posar al cap i es va ado¡mir vet aquí que va venir una serp, va beure del vi i
hi va vomitar un verí mortal. Quan el bandoler es va despertar del son, va aga-

far el gerro, en va beure i es va morir. I el noi va veure el Prodigi que havia

estat fet per a e11. Va dir el jove a la seva dona:

-Et demano que em deslliguis i m'allib€ris de les cordes.

Lí respongué:

-Tinc por que em rulguis matar.
Li digué:

-Et juro que no et mataré.
Ell va examinar el bandoler i va veu¡e que era mort com una fusta seca Tot

se{auit va alliberar el seu marit i van anar tots dos a casa del pare de la dona

Quan els seus pares la van veure, se'n van alegrar i van p¡eparar menjar i
beure. Els digué:

-No menjaré ni beuré fins que us hagi dit el que m'ha passat. I els va con-
tar tota la história. Qu¿ va fer el seu pafe? va m taf la seva malvada filla.

És per aixó que Salomó va di¡ en la seva saviesa: .De dones, ni tan sols una'
(Cohélet 7,28).
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18. Tres paraules sivies

Conte que pertany al cicle de les "Pardboles d¿l rei Salomó" (segle ru). Es
tracta de la uersió jueua de naffacions folklóriques internacianah que tracten
de les "paraules sduies" d'un rei o d'un pare rnoribund. En la tradició ju.et)a uan
ser atibuídes al rei Salomó, prototip de I'home saL)i.

Font: A. Jellinek (ed.), Bet ha-Midrascl¡ uoL 4, p. 148-15O.

Una vegada hi havia tres ge[nans que van arrar a estudiar Tor¿ amb el rei
Salomó. El rei els digué:

-Estigueu aquí i serviu-me i jo us ensenyaÉ la saviesa.
Els va nomenar oficials dels seus cofiinatges. S'hi van esta¡ tretze anys. A la

fi de l'any tretzé es van dir l'un a l'altre: "Qué hem fet? Vam abandonar les nos-
tres cases i tot el que és nosúe fa tretze anys. Vam venir per aprendre Tori.
L'hem servit, peró no hem aprés fes. Demanarem permís per retofnar a casa
nosüa.'

Un dia van anar a robar Salomó i li van dh:
-Senyor nostre, fa tretze anys que vam deixar les nostres cases. Dóna'ns

permís per anar a veure la gent de casa nostra.
Tot seguit el rei va fer cridar el seu tresorer perqué li portés hes-centes

monedes d'or Els digué:
-Escolliu una d'aquestes dues coses: jo us ensenyaré a cadascun de vosal-

tres tres paraules s¿vies o us donaré a cadascun de vosaltres cent monedes d'or
Tot seguit van consultar entre ells, van agafat els diners, van rebre el per-

mís i se'n van an"r.

Quan s'havien allunyat quatre milles de la ciuat, el petit va dir als seus ger-
mans:

-Qué hem fet? Vam venir aquí pels diners o a estudiar To¡i? Si voleu senti¡
el meu consell, retomem els diners i aprenguem saviesa del rei Salomó.

Li diguefen els seus germans:

-Si yols retomar les monedes d'or per aprendre t¡es paraules de saviesa,
vés-hi, peró nosalt¡es no retomarem per comprar aquestes coses amb els
diners.

Tot seguit el petit va retomar a casa de Salomó i li digué:
-Senyor meu, no vaig venir aquí per les monedes d'or. Si et plau, agafa I'or

i ensenya'm saviesa.
Tot seguit comengá d'ensenyarJo:
-Fill meu, quan facis camí, tingues cura, quan arribi I'alba, d'estar a punt

per partir; i al vespre, fes el campament quan encara sigui de dia. Aquesta és
la primera cosa. Quan yegis que el riu va ple, no hi entris, sinó espera fins que
baixi i retorni al seu lloc d'abans. Aquesta és la segona cosa. Mai no revelis cap
secret a una dona, ni tan sols a la teva esposa. Aquesta és la tercera cosa.
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Tot seguit va demanar permís; va muntar en el seu cavall i va có¡rer dar¡e-
re els seus gennans. Quan hi va aniba¡ li van dir:

-Qué has apres?

Els respongué:

-El que he aprés ja ho he aprés.
Va comengar a anar amb els seus germans. A la novena hora van atibar a

un lloc prou bonic per acampar-hi. Vet aquí un lloc bo per fer nit, on hi ha
aigua, arbres i herba perqué hi pasturin els cavalls. Si us sembla bé, passem la
nit aquí i quan s'alci el dia, si el Nom ha decretat que estiguem vius, ens n'a-
nirem en pau.

Li digueren els seus germans:

-Ets un ximple! Quan yas donar els teus diners pef compÍ:rf les paraules
vam saber que no tenies saviesa. Nosaltres enca¡a podem fer fins al vespre \Lit
milles i tu dius que fem nit aquí!

Els respongué:

-Feu el que vulgueu, perd jo no em mouré d'aquí.
Ells van fer el seu camí mentre ell va romandre alli. Va comencar a tallar

firsta, a encendre foc i va fer com una mena de cabana per a ell i per a la seva

béstia. Va deixar que el cavall pasturés fins al vespre i al vespre li va donar
ordi. Va menjar ell i la seva béstia i es va ajeure amb ranquil.litat. Els seus ger-
mans van fer camÍ fins al vespre i no van poder trobar una pastura per a les
seves bésties, ni fustes ni foc. Va caure damunt d'ells una nevad¿ tan gf?n que
es van mo¡ir de f¡ed. Peró al jove no li va fer mal Ia neu per causa de la caba-
na, el foc, el meniar i la beguda.

Quan es va aixecar el dia, es va prepara1 v" muntar el seu cavall i va aga-
far el camí per anar daffere els seus germans, peró quan els va trobar ja eren
mons. Quan els va veure va caure damunt d'ells i va plorar Llavors va agafar
els seus diners, els va enterrar i se'n va anar.

Va sorti¡ el sol i va fondre la neu i els rius van omplir tot el seu llit, i no
podia travessar el riu. Tot seguit va baixar del cavall i va espe¡ar fins que va
disminuir Mentre caminava per Ia ¡iba del riu, va veure que en aguella banda
hi havia els servents de Salomó que portaven dues bésties carregades d'or Li
van dir:

-Per qué no passes?

Els respongué:

-Perqué va ple.
I ells van comengar a passar. Quan van ser al rnig del riu van quedar sub-

mergits i es van morir. El jove va esperar fins que el riu va baixar, va travessar,
va agafat els dine¡s i se'n va anar a casa seva en pau.

Quan les dones dels seus gernvrns el van veure, li van demanar pels seus
marits. Els digué:

-Ells estan aprenent la saviesa
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Mentrestant, ell comeng¿ a comprar camps i vinyes, a construir Palaus i a

compfaf f:rnvrts i propietats.
La seva dona li preguntá:

-Senyor meu, digues-me, d'on has tret aquests diners?

Ell immediatament enná en cdlera i li pegiL amb forga. Li digué:

-Per qué m'has de preguntar aixó?
Perd ella el va persuadir fins que ell li ho explicá tot.
En una ocasió ell va ofendre la seva dona i ella comengá a crídar:

-No en tens prou d'haver matat els teus dos germans, que em vols matar a
mi!

Quan les dones dels seus germans van saber la mort dels seus marits imme-
diatament va¡ arlar a presentar la seva queixa davant del rei. Tot seguit el rei
va ferJo portar davant seu per ser executat.

Quan el portaven a I'execució els va dir:
--Si us plau, permeteu-me parlar unes paraules davant del rei.
Tot seguit el van porar al rei. Ell va caure davant la seva cara i va dirr

-Senyor meu, jo sóc un dels tles Sermans que van estar davant teu tretze
anys per aprendre la saviesa. Jo sóc el petit que vaig retornar les monedes d'or
per aprendre de tu la saviesa, i la saviesa que em vas ensenyar I/a ser la meva
protecció.

Tot seguit el rei va conéixer la veritat i va dir:

-No tinguis por: els diners que vas agafar dels teus germans i dels meus ser-
vents era teu, i la saviesa que vas adquirir et \¿a salvar de la mon i tot seguit
d'aquesta dona, Ara I¡és i estigues content!

Va ser llavors que Salomó va dirr .Val més tenir saviesa que or fi, (Proverbis
16.16).
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19.l-a pnrJa de les bésties i la xerradissa dels ocells

Abrabam ben Samuel ibn Hasdai de Barcelona, un poeta jueu catub del
segle x4 ua oferir aquesta uersió d'un text els orígms del qual cal cercar a
I'india: El púncep i el monio, una obra que tracta de Ia jotentut de Buda, que

es ua fer famosa a Europa a traa^ d.e les traduccions fetes a partir de I'Arab . La

idea que el rei Salomó entenia la parla dels animals proué del ue6et bíblic que

diu: "Va tractar dek animals que caminen, dels que uolen, clels que s'arosse-

guen L)er terra i dels que neden, (lReis 5,19.
Font: A. Ibn Hasdai, Ber\ ha-Mele! we-ha-Naztf, capítol 24, p. 71-73

Va dir el monjo:

-Diuen que en un país llunyá el rei Salomó hi tenia un company. que el

visitava cada any. l el rei li oferia regals perqué se'ls emportés a la seva pátria

i al seu poble. I un any li va fer aquell company un regal preciós, per poftar

el regal calia tenir temor. I quan va voler patir, el rei desitje lturarJi un regal

gr¿n a canvi per satisfacció, peró va refusar d'agafarJo. Li digué:

-oh rei, senyor meu, io no desitjo regals de tu, perqué, grácies a Déu i a

la teva bondat. tota mena de bé ia es troba a l'abast de la meva má; io tinc mol-

tes coses i no tinc necessitat de res; peró si l'¿lnima del meu senyor desitja

recompensar el seu servent amb coses completament bones, que m'ensenyi la

xerradissa dels ocells i la parla de les bésties.

Li digué el rei:

-Ja saps que no refusaré la teva petició, germá meu, i que no tancaré la m¿

de fer la teva petició; perÓ la cosa que demanes és molt perillosa i ré un sec'et

ocult i un afer amagal Si expliquessis una sola paraula del que sentirás' imme-

diatament la mon vindrá cap a tu i no hi haurá rescat pe¡ tu.

Li va dir l'amicl

-Sigui com siÉlui, fes-me conéixer una mica de la teva saviesa, i amb l'aju-

da del Senyor jo tindré cura amb el teu manament.

I en veure el rei la grandesa del seu desig i de la seva passió, va omplir la

mesu¡a del seu anhel. I ell se'n va anar i va reto¡nar a casa seva.

I un dia, quan ell seia amb la seva esposa, vet aquí que el seu toro vingué

del camp de la seva usca, i el van lligar al costat de l'ase que era a casa i li
van posar al davant farat¡ae; perÓ a I'ase no li'n van donar, perqu¿ estava

malalt. I I'ase va dir al to¡o:
-4ermá meu, com estes i com est)s amb aquells homes?

El toro Ii va respondre:

-Per la vida del nostre amo, lierme, jo no faig alt¡a cosa que una feina fei-

xuga i un treball gran, tot el dia i tota Ia nit
Va respondre I'ase:
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-Potser no et buscaré un lloc de repós, peró et donaré un consell que et
se¡e bo i podrás reposar de la teva feina i del teu tfeball.

Li digué el toro:
-Cerm¿, tant de bo que el teu cor sigui recte amb mi per compadir-se i

plányer-me. I jo no em desviaré del teu consell ni a dfeta ni a esquera.
Li digué l'ase:

-El Nom sap que el meu cor és íntegre i que és honrat el meu pensament.
Et dic i t'aconsello que no mengis aquest vespre aquí ni palla ni farratge, i quan
el nost¡e amo vegi que no menges dira que estes malalt i que no pots i ales-
hores no et molestar¿ i llavo¡s descansa¡is i estaras tranquil. La teva niciesa no
et sere tallada, com jo ami: tranquil i descansat. He esrai ociós del meu t¡eball
perqué han vist que estic malalt.

El seu consell va plaure als ulls del toro i va fe¡ tot el que li havia manat
I'ase.

L'home es va llevar du¡ant la nit i va veure que mentre el to¡o dormia, l,ase
anava a la seva menjadora i va menjar d,allí fins que es va haver omplen el
ventre. I com que l'home entenia la seva llengua, les seves paraules i els seus
sons, en veure I'actuació de l,ase i la seva astúcia se'n va meravellar molt. Va
obrir la gola i va omplir de rialles la seva boca i la seva llenzua.

Alcshores la seva dona li digué:

-Per qué us, burleta cruel? Que hi ha alguna cosa estflnya entre nosaltres?
L'home li respongué:

-Reco¡do una cosa de la meva feina i dels meus afers i m'hi divertia.
Al matí va anar a Ia menjadora del toro i va Íobar-hi el farratge que l,ase

havia deixat. I va dir al seu mosso:

-Vet aquí que el toro té un gfan mal i un gran dolor Arui no fará el seu
treball. Agafa l'ase en lloc seu i treballar¿ pel toro i Der ell mateix.

Al vespre I'ase va tornar fatigar ifeble.
El toro li va dir:

-Germá meu, has sentit d'aquests homes cruels alguna cosa sobre mi?
Li respongué l'ase:

-He sentit que deien: "Si el to¡o no menja el fanatge aquest vespre, I'es_
corxarem i ens servire d'aliment.,

En sentir-ho el toro es va espantar molt de les seves paraules i va posar la
boca a la menjadora, com un lleó sobre la seva presa, i no en va aixecar el cap
fins que es va haver acabat tot el farratge. En sentir I'home les paraules de I'ase
i la seva asrúcia, se n va riure molt.

Li va dt la seva dona:

-Ahir ja vas riure i vaig dir que potser era per casualitat, peró a¡a tornes a
dure i no hi ha amb nosaltres les d'estrany. Certament que tu et burles de mi
o veus en mi alguna cosa impúdica, Et juro per Déu que no t'acostaris a mi ni
t'unires amb mi com t'has unit fins ar¿ fins que em diguis de veritat per qué
rius.
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L'home li digué per aplacar-la, amb amor i coÍesia:
tallo, germana meva, perqué no m'és possible dir el secret.

Li respongué la dona:

-Jo et iuro de veritat que no em veurás Ia ca¡a fins que no em diguis Ia veri-
tat.

L'home li digué:

-Sé amb ceftesa que si te la dic, mori¡é i em perdré.
la dona respongué:

-Et juro per mi que no menjaré ni beu¡é fins que et persuadeixi i ho acon-
segueixi.

L'home li digué:

-Poso la meva ánima per al teu rescat, perqué prefereixo morir al fet que
caigui a terra un sol dels teus cabells. Qu¿ podria desitjar jo de casa meva sense

tu? Ara em calma¡é una mica i esperaré la pau. Disposaré el que es ¡efereix a

casa meva i després et di¡é tot el que em manis.
Va cridar tots els seus estimats i tots el seus pa¡ents per fer testament davant

d'ells.
Vet aquí que a casa seva tenia un gos. Al seu costat hi havia un pa llangat,

carn greixosa i llet; peró no desitjava meniaf ni ensenyava les dents sobre d'ai-
xd, pel neguit que sentia per la mort del seu amo. va efltrar un gall de la casa

que va agafar el pa amb la cam, i es va menjar amb les seves femelles totes
les coses bones i no en va faltar. El gos es va algar per escridassarlo com un
lleó. Li va dir:

-Ai, infame, cruel! Que n'és de gran, la teva depravació! Que n'és de peti-
ta, la teva humilitat! Hi ha un pas entre el teu amo i la mort i tu menges i t'a-
legres dins les seves tendes i no et preocupes d'ell!

Li va respondre el gall:

-Si el teu amo és un infelig i un ximple, jo qué hi puc fer? Qué puc acon-
seguir? Jo tinc deu dones i les governo segons el meu desig i el meu caprici,
sense que cap desobeeixi les meves ordres. I el teu amo sols en té una i no
pot dominada, ni subjugarJa, ni corregirJa com és just!

El gall va obri¡ la boca i va declama¡:

"Atrapat en la xarxa de la má de la dona,

'hi ha alguna cosa pitior que una que domini sob¡e I'home?

'Pa¡a I'orella i escolta la veu de I'ensenyament i sápigues

'i aprén la intel ligéncia de la crida de la declamació del mascle".

Va dir el gos:

-I qué hi pot fer?

El gall li va respondre:

-Sí agafa un garrot gmixut i li clava una bona pallissa, jo em faig garant fidel
que endolcirá la cara perqué no li expliqui ni una sola paraula mai de mai.

L'home ho va sentir, i així ho va fe¡ i es va salvar.

61



62 JoA\ FERRTR r ASSUMPTA MARINEZ

20. la dona de l'artesi

In imatge femenina que ens presenta aquesta nraffació ofereix un uíuid con-
trast amb Ia misogínia característica de la tradició medieual. Aquest tema ha
estat preseruat en Ia tradició folkldríca dels jueus procedents de tet"ritoris molt
diuenos d'a¡reu del món.

Font: Israel ben S¿zsson, Liqqute ha-Ma.asiryor, p. 11-15

Aquesta história s'esdevingué en el temps que el rei Salomó -que la pau
reposi damunt d'ell- comengava a construir el temple. Ell enviá cartes a tols els
reis de tots els paisos on hi havia artesans importants i experts perqué vin-
guessin a Jerusalem a fe¡ el seu t¡eball per un bon salari. I els reis pel causa
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de l'honor, el temo¡ i Ia por que tenien al rei Salomó, van enviar els missatges
a tots els artesans importants que hi havia en els diversos paisos.

En una ciutat hi havia un artes¿ molt important que feia la seva feia a la
seva ciutat. Al vespre anava a casa amb el seu salari i mai no sortia fora de la
muralla de la ciutat per fer la feina, ni tan sols si li haguessin ofen tota la rique-
sa del món, perqué no volia deixar la seva dona sola a casa. Temia que homes
violens poguessin venir per difamarJa, sedui¡-la i descobrir la seva nuesa. Ja
que la seva dona e¡a exraordiná¡iament ben plantada i feia goig de veure, de
tal manera que gaireM no se'n podria troba¡ una de semblant en tot el món.

Quan va arribar la carta del rei Salomó -que la pau reposi damunt d'ell- al
rei de la ciutat d'aquest artesá, immediatament el rei l'enüá a buscar. Ell va anar
davant del ¡ei, es va prosternar i va caure de cara a terra davant del ¡ei. Li
diguér

-Qué mana el rei al seu servent?
Li respongué:

-Vull que vagis a Jerusalem a fer obra d'anesá per al rei Salomó, perqu¿ és
un monarca fon i poderós i jo no puc deixar caure les seves paraules a terra.

Li digué:

-Oh rei, senyor meu, jo no puc anar allá i abandonar casa meva, que res-
taria sense amo.

El rei es va indignar i li digué i li respongué que conrra la seva volunrat
calia i estava obligat a anar-hi, i si no hi anava el faria executar

Va sortir de la preséncia del ¡ei decebut i al vespre va retornar a casa seva
trist i enutjat. No va meniar ni va beure ni va alegrar la seva esposa com la resta
dels dies.

Aleshores la dona li demaná:

-Quina diferéncia hi ha entre aquesta nir i les altres nits, que tu esüs trist i
enutjat com si estiguessis de dol?

Li respongué:

-Com m'ho podría fer per no esta¡ tdst, ni enutiat ni pfeocupat? El rei m'ha
ordenat que pugi a Jerusalem a fer feir:u per al rei Salomó. Com puc abando-
nar la meva esposa i els fills de casa meva? Potser vindran homes per seduir-
te i descobrh la teva nuesa.

Li digué la seva dona:

-Quina fesposta has donat al rei?
Li respongué:

-No vaig acceptar de pujar-hi i d'anar-hi, peró el rei es va indignar i em va
dir: .Si no hi vas et fa¡é executar,

Llavo¡s la seva dona es pos) a riure i li digué:
-Si tens por per causa meva, no temis ni tinguis el menor escrúpol en el

teu cor. Creu-me amb fe veritable que no seré seduida per altres homes que
no siguin tu, ni tan sols per un rei. A més et donaré un senyal que cada vega-
da que el miris i el vegis íntegre, sabrás que io rambé són íntegra. DemA, si
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Déu vol, aixeca't i vés-te'n amb els artesans en pau i tranquil litat. I no deixis
de fer tot el que t'ha manat el rei i llavors ani¡ás amb seguretat pel teu camí.
No temis ni tinguis por i estigues segur que no m'embrutaré amb cap altre
home.

Després d'aixó I/a seu¡e, va menjar, va beure i es va alegrar tota la nit, i al
mati va anar davant del rei i li digué que desitjava anar a Jerusalem tal com li
havia manat.

L'home es va aixecar per anar-se'n i aleshores la seva dona li lliurá una
ampolleta de vidre tapada i segellada amb un cordó llígat. A dins hi havia esto-
pa de cotó esmicolada i una brasa de carbó.

Ella digué al marit:

-Penja-teJa al coll. Cada vegada que miris i vegis que el foc no domina i
no crema l'estopa sabrás que tampoc jo no m'he cremat pel foc dels desigs
dolents i que la seva escalfor no m'ha dominat i que no m'he embrutat amb
altres homes; peró si veus que la brasa de carbó ha enviat el foc a l'estopa i
que l'ha cremada, aleshores sabrás que m'he embrutat amb altres. Aquest sen-
yat ha estat lliurat a la teva má, no te n'oblidis. Mentre tingui el meu esperit en

el meu interior, no em prostituiré ni corrompré la meva inima embrutant-me
amb altres homes. No tinguis po¡ i fes seÉiur el teu camí.

Tot seguit l'anesá va aixecar els peus i se'n va anar amb els altfes afiesans

a la ciutat de Jerusalem per fer el seu treball.
Día re¡e dia anava el rei Salomó a veure la feina que feien els artesans d'a-

cord amb el desig del seu cor El reí els mirava per donarJos el seu salari: el
doble i molt més del doble. Un dia els ulls del rei es lxa¡en en I'artesa que
tenia l'ampolleta de vidre penjada del coll i va veure que a l'interior de I'am-
polleta hi havia estopa de cotó i una brasa de carbó i no res més. El rei queda
exhemament sorpr¿s i es va dir: "Qué és el que diferencia aquest de tots els

altres artesans?, Tot seguit el va cridar d¿vant seu i li va demanar sobre aquell
vid¡e:

-Per qué te'l penges del coll si en el seu interior no hi ha altra cosa llevat
d'aquestes dues coses? Qu¿ és aixó i per qué ho poltes?

Ell Ii respongué:
-Oh rei, senyor meu, has de saber que la meva dona em va penjar del coll

aquesta ampolleta de vid¡e amb aquestes dues coses perqué és extraordineria-
ment ben plantada i fa goig de veure i gahebé en el món no n'hi ha cap altra

com ella. I a fi que ningú no li posi els ulls damunt per induirJa a fe¡ males

accions; per aixó jo m'havia abstingut d'anar a fer la meva feina en cap altra

ciutat a fi que ella no romangués sense el seu marit ní una sola nit. Jo no volia
sortir de les mu¡alles de la ciutat, tal com e¡a el meu costum, per estar a la cíu-

tat on vivia, peró el rei decreü que m'executaria si no anava a Jerusalem. Fins

i tot hauria preferit morir abans de sortir fo¡a de la meva ciutat per causa de la
meva muller que hauria restat sola, sense I'amo de la casa i potser algi la indui-
ria cometre accions dolentes quan jo no fos amb ella a casa; perÓ la meva dona
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em va donar permís d'anar-me'n a fi d'escapar-me de la desgr¿cia del rei. Ella
em va prometre que no havia de tenir por per aixó i em lliura aquesta ampo-
lleta de vidre com a senyal davant dels meus ulls sempre, de dia i de nit. Ella
em va dir: .Mentre aquesta estopa de cotó no sigui dominada per la brasa de
carbó i es cremi, tu sabr¿s que jo no m'he embrutar; peró si veus que l'estopa
es crema, aleshores sabrás que també jo m'he cremat amb l'escalfor de l'instint
dolent i que m'he embrutat i et podres desenganyar de mi. Sápigues, peró, de
veritat i amb fe que mentre el meu esperit estigui dins meu i jo visqui a la terra
no em pemetre a mi mateixa de caure en aquesta transgressió i tu tind¡¿s con-
fianga en mi., I amb aquesta promesa vaig sortir de casa meva, fora de la meva
ciutat i he vingut a treballar per al teu honoi; a reballar per tu en aquesta obra
a la ciutat de Jerusalem, que és un lloc on no havia estzt mai fins ara.

Quan el rei Salomó 1ue la pau reposi damunt d'ell- va sentir les paraules
de I'anesá va quedar extraordin¿riament sorpr¿s i alarmat; rest¿ en silenci per
reflexionar en la seva perplexitat si una cosa tan gran com aquesta pdia ser
o bé ser sentida una cosa semblant. Peró com que el rei Salomó era el més savi
de tots els homes i tornava a pensar les coses, va considerar d'anar a la pro-
funditat d'aquesta cosa i posarJa a prova. Tot havia de ser segons les paraules
que la dona havia dit en donar el senyal al seu marit? Era possible que si ella
pervertís el seu camí jaient amb un altre home el cotó s'encengués amb foc?

Qué va fer el rei? Va rnanar als seus servents que li portessin dos joyes atrac-
tius, d'ulls bells, agradables i de bona aparenga, que no coneguessin l'artes¿.
Tot seguit els va mana¡ que anessín a la ciutat de I'artesá, que s'hostatgessin a
casa d'ell fins que seduissin la seva dona i jaguessin amb ella, amb qualsevol
mftje. TamM els posa a les mans molts de diners, perqu¿ potser la seduirien
per miti¿ de la riquesa, Mentrestant el rei podria observar l'interior de I'ampo-
lleta de vidre penjada del coll de l'anes), que era a Jerusalem, a casa del rei,
per veure si l'estopa de cotó s'encendria amb el foc. Seria així o no?

Immediatament els enviá a la ciutat de l'aÍesa i es van allotjar a casa seva.
La dona els va rebre amb cara apdable i els feu un gran honor; prepara
davant seu una taula i els féu un banquet digne de reis. Quan van voler anar
a dormir, els prepari un llit en una de les seves cambres, Els servents de la
dona acompanyaren els joves ala cambra perqué hi poguessin jeure. Els maná
que tanquessin la porta amb clau a ff que els ioves no la poguessin obrir durant
tot el dia. Van rest¿r allí molts de dies. Cada dia els portava menjar i beure com
cal; perd tot el que necessitaven ho feien a[e i no van sortir fora de la pona
de la casa i van romandre allí tot un mes.

Menúestant el ¡ei Salomó anava cada dia a veure els obrers i els treballa-
dors i de tant en tant mirava l'ampolleta penjada del coll de l'anesiL.
Llambregava I'interior de l'ampolleta per veure si s'havia enc¿s l'estopa, és a
dir, els fils de cotó. Cada dia lz mkav^ fins que va passar un mes. En veure que
res no pujava ni baixava í que el cotó i el foc s'estaven dins l'ampolleta com
abans i que tampoc els dos joves no retornaven a casa seva, va reflexiona¡ en
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el seu cor: .Aixó no pot pas ser una cosa foftuita, sinó que hi ha alguna cosa

amagada. Potser ha passat alguna cosa dolenta o un contratemps als joves. Hi
aniré i ho veuré.,

El mateix rei Salomó es va algar i se'n ya anar a la ciutat de l'artesá amb dos
servents. Es va canviar els vestits a fi que no es conegués que ell era el rei.
També ell va lnar a allotjar-se a la casa de I'anesá. Immediatament la dona va
pressentir que ell era el rei Salomó i el va rebre amb un gran honor, amb cara
agradable i amb la major dignitat i l'esplendor més gran. Al vespre va fer un
banquet comparable a un banquet de reis. Després que haguessin meniat i
begut, prepará per a ell el llit millor i també per als homes que anaven amb
ell, en un pavelló especial per a ells, I ella va anar a estiür-se en una de les
cambres que tenia. Es llevá amb la llum del matí i va anar a posar-se davant
de la porta on ells dormien a fi de poderJos servir. I els va preparar també un
)pat al migdia i ells van menjar i van beure. I així va fer també el segon dia.

El tercer dia els portá un convit, Després que haguessin menjat fins a saciar-

se, portá davant del rei una plata plena d'ous durs. Cada ou estava pintat d'un
color diferent: un verd, un vermell, un de color de safrá i un altre negre. Ella
va portar un ou de cada color i li va dir:

-Oh rei, senyor meu, menja aquests ous.
Li respongué:

-Qui és aquí el rei? Qui de nosaltres has anomenat rei?

Li digué la dona:

-En el mateix moment que vas venir aquí, a casa meva, vaig saber que tu
eres el rei Salomó: entre les pestanyes dels teus ulls es reconeix la teva reiale-
sa. Jo, la teva serventa, et demano i et suplico que mengis una mica de cada
ou per conéixer-ne el gust: quin d'aquests és més bo i més dolg de gust?

Quan el rei ho va sentir no va deixar caure les seves paraules a feÍa I va
menjar de cada ou. La dona va demanar:

-Quin d'aquests és més bo de gust?

El rei li respongué:
{ots tenen el rnateix gust i no hi ha cap diferéncia, encara que tinguin un

aspecte diferent.
Tot seguit ella li digué:
-Oh rei, senyor meu, com aquests ous -que tenen un aspecte diferent els

uns dels altres i l'aparenEa d'un no és com I'aparenEa de I'alt¡e, perqué l'as-
pecte de I'un per fora és agradable i fa goig, mentre que l'¿spgc¡s exterior de
l'altre és lleig i desagradable; peró en llencem les closques, fins i tot si el color
que tenen és bonic i ens mengem el que hi ha dins; i en aixó, tots els ous són
igualF així és la dona: encara que la pell de la seva ca¡a sigui bonica i agra-
dable, com les closques d'aquesls ous, l'ús del que hi ha a I'intedor del cos és

el mateix entre una dona bella i una dona lletia i no hi ha diferéncia ent¡e elles.
Doncs, io sóc com aquestes: encaftr que jo sigui ben plantada i que fací goig
de veure, més que la ¡esta de les dones, peró en l'ús sóc igual com la resta de
les dones; elles i jo som iguals.
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'I de la mateixa manera no és digne d'un rei prendre's la moléstia de fer
tantes llegües per venir fins aquí per jeure amb mi per raó de Ia meva bellesa.

Quan em vas enviar els dos joves ben plantats ja vaig saber I'objectiu del rei i
la seva intenció, ja que ells van venir per seduir-me. Per aixó els vaig donar
una de les habitacions de casa, Ia vaig fancü i vaig fermar la porta amb clau a

fi que no en poguessin sorti¡ ni de dia ni de nit. Allí els feia portar meniar i
beure de la mateixa manera que la má del Senyor ha estzt bona amb mi.
També vaig sabe¡ que tu els havies enviat a seduir-me í els vaig retenir a casa
fins avui i durant tot un mes. Quan vas veure que no retornaven ni venien els
joves a casa teva, aleshores et vas preocupar molt i et vas dir: .Per qué s'han
retardat els joves? Potser els ha passat algun accident o mal? O és que no l'han
poguda seduir i s'hi han quedat fins que la puguin seduir?' Llavors vas pensar-
hi i et vas dir: .Cal que jo hi vagi per saber qué els ha passat. Potser ells no
l'han poguda sedui¡ o bé ella no els ha escoltats, peró io amb la meva saviesa
trobaré algun esúatagema i la podré seduir., En el meu saber veig les coses
aií: tot aixó va ser idea teva. Peró, oh rei, senyor meu: tu ets el rei de reis, i
qui sóc jo i qué és la meva vida per estar davant teu? Jo no tinc boc¿ per res-
pondre ni per parlar amb tu. Jo no arribo a ser ni com una de les teves ser-
ventes. Tu tens poder per fer amb mi tot el que desitgis i tot el que sigui recte
als teus ulls; peró tu saps, oh rei, senyor meu, que tu ets un home savi i que
la lloanga de la teva saviesa s'han escampat i s'han sendt en tots els parbos. No
es pot fer desaparéixer dels ulls del meu senyor que tots els desigs d'aquest
món són vanitat, un afany buit i un fet il.lusori. En pots veure la prova en els
ous pintats de tota mena de colo¡s que he portat davant teu.

Quan el rei va senti¡ les seves agradables paraules li digué:
-Ets beneida pel Senyor i és benei't el teu bon seny! Quan vaig veure l'am-

polleta de vidre penjada del coll del teu ma¡it vaig quedar sorpr¿s i li vaig
demanar qué era alló. Ell em va explicar que la seva dona la hi havia penjada
del coll i que li havies promés que no ani¡ies a parar a les mans del pecat, per
aixó vaig voler posar-te a prova. Ara sé clarament que ets una dona sávia i que
la teva boca i el teu cor són purs i nets d'engany i maldat. D'ara endavant et
¡ebré com si fossis una de les meves germanes i no oblidaré el teu amor que
esta¡e sempre en la meva memória i et úactaré amb tant d'honor com podré.

Tot seguit va fer soni¡ els dos nois de la cambra i els va fer venir davant
seu i els va preparar un convit espléndid perqué mengessin i beguessin.
Ment¡estant el rei li va fer un regal digne d'un rei i va retornar en pau a la seva
ciutat de Jerusalem. I va explicar al seu marit is a di¡, a I'artesá- tot l'afer i el
rei doná al seu marit, I'artesá, molt d'hono¡ i gldria. Li digué:

-Jo vaig fer amb ella una alianga perqué fos com una de les meves germa-
nes.

I li va manar que també ell la tractés amb més dignitat perqu¿ ella era una
dona recta, sávia i fidel. I li va pagar el seu salari, molt més del doble, i li digué:

Vés i gaudeix de la teva possessió!
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El va acomiadar i se'n va enar 2 casa seva en pau.
També la seva dona li explicá tot I'afer i les seves paraules van coincidir

exactament amb les paraules del rei. Llavors ell la besi al cap i s'alegr) amb
ella i li don) glória i honor deu vegades més grans que en els temps d'abans.
I també un afecte etem continu¿ entre ells i el rei Salomó, que la pau reposi
damunt d'ell.
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2l. la filla d€ Salomó

El tema del marit predestinat és conegut en les tradicions folklóriques de

moltes cultures. La úe6ió que ,radui:m aquí proué d'un comentari r.edieual del
llibre dels Salms que empra la bistória per qcplkar el sentit del ueñet 7 del salm
68: 'Déu dóna casa ah desemparats,.

Font: S. Buber (cd.), Midrasch Tanhuma, p. 6b.

El rei Salomó tenia una filla bellíssima. No n'hi havia cap d'igual en tot.a la

ter¡a d'lsrael. Va mirar les estrelles per veure qui seria el marit que I'esposaria
i va veure que era un pobre i que no hi havia cap pobre com ell a Israel. Qué
va fer? Va construir una torle alta en el ma¡ i I'ence¡cli per tots els costat. Va

agafar la seva filla i la posa en aquella torre alta i també hi posá setanta eunucs
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de la casa d'Is¡ael amb ella. A la torre no hi va fer cap porta perqu¿ no hi
pogués entrar cap home. Hi posá molts de queviures. Va dir: .Veuré I'obra del
Senyor i el seu fet'.

Van passar els dies i aquell pobre que era I'espós destinat a ella va sortir de
camí al vespre. Anava esparracat i descalg, afamat i assedegat i no tenia on
jeure. Va veure un toro moft tirat pel camp. Hi I/a entr¿r i es va posal entre les
costelles de la róssa per treure's el fred. Es va adormir i va a¡riba¡ un ocell
gegant que ya agafar la róssa i la posá sobre el temat de la iove, damunt la cam-
bra de la jove. Allí l'ocell es va menjar el toro mort i es va quedar allí sobre el
tefrat.

A l'alba, la noia va sortir de la seva cambfa per anar al tertat, tzl com solia
fe¡ cada dia i hi va veure el jove. Li digué:

-Qui ets i qui r'ha portat aquí?
Li respongué el jove:

-Sóc un jueu, dels ciutadans d'Acre, peró un ocell m'ha portat aquí.
Qué va fer ella? L'agaFa, el port¿ a Ia seva cambra, el va vestit el va rentar

i el va perfumar Era molt bell i no n'hi havia cap com ell en totes les regions
d'Israel. la jove el va estirna¡ amb el cor i amb I'eninra i s'hi va lligar amb tot.a
l'ánima. El jorre era agut, sagag, perspicag i també era un escriba. Un dia ella
li digué:

-Vols santificar-me com a esposa teva?
Li respongué:

-I qui em donará a tu com a esposa?

Qué va fer? Es va fer sortir sang i va escriure un contracte mabimonial amb
el dot, tot amb la seva sang, i la va consagrar com a la seva esposa. Li digué:

-El Senyor és testimoni arui i també Miquel i Gabriel en són testimonis.
Ell va anar amb ella, com fan tots els homes i ella va quedar encinta d'ell,
Quan els vells van veufe que estava embarassada li van dir:
-Sembla que estes embarassada.
Ella els digué:
-Sí.
Li digueren:

-I qui t'ha deixat embarassada?
Ella els digué:

-I per qué ho heu de saber?
I€s cares dels vells van quedar abatudes perqu¿ tenien por que el rei

Salomó no carregués contra ells falses acusacions. Van enviar a cercar el rei
perqui vingués a parlar amh ells.

El rei va pujar en un vaixell i hi va anar. Ells li van di¡:
-Oh rei, senyor nostre, la cosa ha anat d'aquesta manera. Que nostre se-

nyor no carregui la culpa als seus servents!

Quan ho va sentt va cÍidar la seva filla i li demaná per l'afer, Ella li digué:
-El Sant benelt m'ha portar un jove bell i bo, un erudit i un escriba i m'ha

santificat com a esposa seva,



I.T5 Nm JUEVES: IaGTNDES DE IA TRADtctÓ D'TSBAEL

Va cridar el iove i ell va anar davant s€u. Li va mootrar el contracte matri-
monial que havia fet per a la seva filla.

El rei ü va demanar pel s€u fr¿r€, per la seva mare, per la sera famfia i de
quina ciutat era. De les rves paraules va comprendre que ell era el que havia
vist en les esi¡elles. En va ter¡ir un¿ gfan alegriz i din .Beneiit sigui
I'OÍ¡nipr€sent que Mv t ab home el que és seu'. I per aixÓ diu el verset:
.Déu dóna casa als desernparats. (Salm 68,r.
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22.La história de Tobles

Traduím la uersió de la bistória de Tobies que ua escriure Jucef ibn Zabara
(ca. 114O). Ibn Zabara ua ser netge a Barcelona i ua ser un d¿ls iniciadors de
Ia nanatiua bebrea en teffes d'Europa. In seua obra Séfer ha-xaa:d¡its'irn" ,Ilibre
dek entreteniments', presentc. una ficció en forma de somni autobiogrAfic.
L'autor oiatja a.mb un personatge estrany -que al fiTnl resuharA que és el
ruteiJc Saanas- que se li ba presentat en el somni i disputa constantment ¿4mb
ell. Aquesta etccusa li permet intercalar en la naffació tota rnaw de digressiotts
m¿dique' de ci¿ncies naturak i contes. Enmig del text bi intercala alguns poe-
mes.

Font: I. Dauidson (ed..), Sepher Shaashuim, p. 55-59.

En els dies dels primer piadosos -els ancians anticF hi havia en aquesta
ciutat un home honest i recte, felie en totes les seves coses. I aquell home era
gran i ric i les seves parpelles davanr seu miraven drer. Es deia tóbies ben ehiá
el danita. Era el suport i I'auxili de tot pobre i necessitat. I tot mort de precepte
religiós que moria, ell l'ente¡rava i li preparava la monalla a despesa seva i feia
per a ell tot el que calia.

Peró els homes de la ciutat eren fills de Belial, pérfids i perversos i calum-
niaren tots els jueus al rei, dient: .Oh rei, senyor nostre, els jueus obren les
nost¡es tombes i en tteuen els ossos dels nostres mo¡ts i cada dia els cremen
per fer-ne remeis i sonilegis., El rei s'indigná en sentt aquestes paraules i maná
d'afeixugar el seu jou i el seu cestig. Digué: "Aquest se¡á el seu salari: tot iueu
que mori en el meu reialrne serd tirat dins el gran fossar que hi ha prop de la
ciutat. Cap dels seus homes no anirá a la tomba i qualsevol que el vulgui ente-
rrar será penjat d'un arb¡e."

I un dia s'esdevingué que morí un foraster i no hi havia qui l,enterrés. El
piadós Tobies s'aixeca, el renti, l'amortallá i I'enterre. Uns homes, fills de
Belial, el van veure, el prengueren, el portaren al jutge i li digueren: .Oh jutge,
senyor nost¡e, aquest iueu ha transgredit el manament del rei i ha enterrat un
dels fills del seu poble., El iutge mane que el pengessin perqu¿ havia trans-
gredit un manament del ¡ei i la seva llei. El dugueren fora de la ciutat per pen_
jar-lo d'un arbre que li havien preparat. I vet aquí que quan s'apropaven a I'ar-
bre, van ser colpirs de ceguesa, petits i grans, i no el veien.

Tobies es va escapolir d'ells i se'n va anar a casa seva. Aplegi tots els seus
amics, parents i gent que hi tenia relació, i tots els qui s'havien endolat per la
seva disso¡t i els contá tot el que li havia esdevingut, les coses bones amb qué
Déu l'havia recompensat. Els digué: ,Lloat sigui Déu que és bo i la seva mise-
¡icdrdia perdura eternament. No hi ha un altre Déu que miri com ell. Beneit
sigui el seu nom gloriós, del qui vol la pau del seu servenr."

En entrar el rei a la ciutat, li conaren el que havia passat amb el iueu quan
yolien penia o. El tei va ser pres d'un fo¡t tremolor i el seu cor el colpí. Va
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manar que fos proclamat per tot el seu regne que qualsevol que fes mal a un
jueu, en el seu cos o en la seva fortuna, seria com si ho fes a la nineta dels
seus ulls; qualsevol que els fes mal seria penjat d'un arbre, fins i tot si fos un
notable í conseller. I també va manar que tots els jueus enterressifl els seus

moÍs amb honof. I tots els dies de la seva vida van ser Portats i aixecats amb
dignitat. I aquells homes malvats no van veure més llum en tots els seus dies.

S'esdevingué que aquell home piadós ieia un dia en el seu llit i hi havia un
niu d'orenetes a casa seva. Va obrir el ulls per mirar el niu i els excrements de
I'orene¡a van caure en els seus ulls i es van afeblir per veure-hi perqué un vel
blanc va cloure els seus ulls. Ell sols tenia un fill únic, únic d'ell i de la seva

mulle¡. El cridá per parlarJi i li digué: .Fill meu, quan m'ocr¡pava del negoci de

la mercaderia vaig recórrer totes les tenes i vaig anar a tots els paisos. I una

vegada vaig anar a la teÍa de l'Índia i hi vaig mercadejar fins que hi vaig aple-
gar una gran fofuna. Per por dels camíns, vaig confiar els meus guanys en
mans d'un home bo i fidel que es deia Peer ha-Zeman. Ara, fill meu, escolta la
meva veu, vés i lloga un home dels qui van pels camins i que conegui els

camins de la terra de l'Índia i jo t'enviaré amb ell a I'home fidel a qui vaiS con-
fiar la meva plata i el meu or. Jo sé que, quan et vegi, fill meu, i vegi el segell
de la meva escriptura -la que usevem entre ell i jo- et donará la meva fortuna
perqué és un home fidel i estimat que es compadire de mi quan senti la meva
p€na i el meu dolor. El noi soní al lloc on es llogava la gent i hi trob) un home
que coneixia tota la terra de l'Índia i els seus camins, tot el país i els seus llocs.
El dugué al seu pare i digué:

-Vet aquí que he trobat aquest home que coneix tota la terra de I'fndía i els
seus camins, talment com jo conec aquesta ciutat i les seves sortides.

Li digué el piadós Tobies:

-Coneixes en la te¡ra de l'india una ciutat que es diu Tubat?

L home li respongué:

-Sí que la conec, senyo¡, i hi vaig viure dos anys. Es una ciutat impofant
pels seus savis.

Tobies li digué:
-Quan t'haig de donar perqué hi vagis amb el meu fill.
Li respongué l'home:

-Cinquantz monedes d'or
Li digué el piadós:
{e les donaré amb alegria i de bon grat,

I va escriure una carta i hi va posar el seu segell. Va agafar el seu fill i el va

abragar; va cau¡e al seu coll i el va besar. Li digué:

-Vés en pau! Que el Déu dels meus pares tingui misericórdia de mi fins que
tomis aquí.

I el noi va anar amb el guia fins que van arribar a la ciutat de Tubat i fou
ponar a l'home fidel que es deia Peer ha-Zeman. El noi li digué:

-Senyor meu, tu ets I'home fidel que es diu Peer lú-Zem ri
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Ll respongue:

-Per qué em demanes com em dic?
Li digué el noi:

-El meu pare, Tobies el danita m'ha enviat a tu. Em demana per la teva salut
i per la salut dels qui t'acompanyen.

I li lliurá I'escrit del seu pare. Quan l'home va veure I'escrit i el seu segell,
va mirar el noi de fit a fit i va recon¿ixer que el noi era el fill del seu amic i
l'abragi i el bese, i I féu xucla¡ llet i mel. Li digué:

-Com está el meu amic i company, el meu confident i conegut?
Li respongué:

-Esta bé.
I aquell home s'alegrá del fill del seu amic i del seu missatge, i el nard de

la seva amistat donlL Ia seva olor, Li digué:

-Fill meu, estigues amb mi un mes, que m'alegraré amb tu i amb les teves
paraules agradables.

El fill li digué:

-Senyor meu, dóna'm comlat i me n'aniré al meu lloc i a la meva te¡ra, per-
qu¿ aquesta és la voluntat del meu pare, la meva voluntat i el meu desig.
Perqué des del dia que vaig deixar el meu vell pare el meu cor tem i se sent
torbat, perqué el meu pare no té cap fill fora de mi. Per aixó, amb l'ajuda de
la Roca, m'haig d'apressar a retornar a casa meva.

I l'home fidel complí tota la seva voluntat i li lliur¿ tota la mercaderia i la
fo¡tuna del seu pare. I hi afegí vestits, regals i altres coses. Li lliu¡á també dos
c¡ials perqué el servissin i I'acomiadi amb alegria i c¿ntics.

Tot fent camí, mentre anaven pef Ia riba del mar, les ones es van fer gros-
ses perqué s'alg) un vent fort i violent, i un peix va se¡ tirat davant d'ells a
teffa. El guia s'apressá a agafar-lo, li obrí el vent¡e i n'agañ el fetge i el fel.

El noi li digué:

-Per la meva vida! Per qué I'has abandonat i n'has pres el fetge i el fel?
El guia li digué:

-Sápigues que aquests dos órgans són un bé pfeciós per fer remeis que
guareixen. En una casa perfumada amb el fum d'aquest fetge cremat no hi
yénen mai més ni dimonis ni mals esperits, i el seu amo no estar¿ més en perill
i podd viure segur. Quant al fel, si un cec se'l frega pels ulls, se li obriran a la
llum les seves pupil.les.

El noi Ii suplicá que els hi donés i el guia els hi doná i se'ls va gtardar ala
gira del seu mantell.

El noi ¡/a arribar alegre a casa seva i trobá el seu pare tranquil i confiat.
L'home s'alegrá pel seu fill, per la seva mercaderia i per la seva fortuna.

El seu pare li digué:

-Vés amb aquest guia llogat a la meva taula de canvi i dónali cent mone-
des d'or i més, si en volgués. Pagali segons desitgi.
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I el noi se n'aná amb I'home. Va mirar darrere seu i no el va veure més. El

cercá per tota la ciutat i no el trobá. la anar al seu pare i li digué:

-Anava amb l'home i he mirat enrere i ja no l'he vist. L'he cercat per tota

la ciutat i no l'he trobat.
I el seu pare li digué:

-Fill meu, sapigues que el nostre Déu I'ha enviat davant nostre com a sal-

vador de la vida. En ¡ealitat ell és Elies.

El noi li digué les virtuts del fetge i del fel, i els hi posá davant. Li fregá els

ulls amb el fel i Déu els hi obrí i els torná la vista.
Tobies digué al seu fill:
-Fill meu, ja que el Senyor t'ha fet reposar en el camí de la veritat i els seus

ulls no s'han apanat de tu i t'ha salyat de tota mala topada, escolta la meva veu

i fes una ¡¡rácia i una acció molt meritória: casa't amb la noia filla del meu

germa. Tu ja veus que totes les seves amigues són casades i ella seria coberta

de vergonya.

'I en el cas d'aquesta noia s'esdevingué un prodigi gran i terrible, perqu¿

s'havia casat tres vegades amb homes i ella va ser un prodigi entre les dones:

tothom qui jeia amb ella era trobat mort estírat en el seu llit
Li digué el noi:

-Oh pare, que jo visqui fins a enterar-te! Tinc por de morir-me, perqué ja

han mort els seus tres marits.
Li digué:

-Fill meu, sápigues de veritat que un dimoni o un mal espedt els matava i
els llevava les seves ánimes. Agafa el fetge que et don¿ aquell home i crema'l

ala casa, tal com digué. Confia en el Senyor i de tot mal serás guardat.

I el noi posa la seva enima en la seva má i va complir el rnanament del seu

pare i no endu¡í el bescoll. I prengué la noia per esposa i l'estim). En arribar

el vespre fumigá tota la casa amb el fetge del peix: dins i fora, el seu seient í

el seu vestit. Va dur la noia a la cambra i hi tingué relacions.
I el seu pare piadós, I'anciá, plorava i pregava al Senyor, i el seu co¡ en el

seu interior esperava i es commovia. El noi, peró, va ieure fins a la claror del

matí i quan al matí es van llevar aviat el van trobar alegre i content, sense mal

ni dolor I van passar els seus anys sense por ni temences i van passar els seus

dies en benauranga i els seus anys de manera agradable.
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23.Ia história de Susanna

In ue6ió més coneguda de la bittória de Susanna es kt que es troba en ek
fragments que amplien la uersió grega de llibre de Daniel (capítot 19. El turt
que okrim aquí ba estat tra?\srps per la trad¡ció samaritana.

Font: E. N. Adl¿r 6 M. Seligsobn (ed), Une novelle chronique Sama¡itaine,
p.42-44.

El gran sacerdot Am¡am tenia una filla molt bella, que feia goig de veure i
que tenia el cor savi: ella havia escrit la Torá a mi i la podia explicar bé. En
aquells dies hi havia dos homes que anaven al temple de Ia muntanya de
Ga¡izim per un vot que haüen fet, i van persistir en aquest vot durant vint-i-
cinc anys. I¿ filla del sacerdot Amram va vole¡ fer-se monja en el temple de la
muntanya de cafizim, i el seu pare li va construir allí una casa. I ella pujá a la
muntanya on feia en aquella casa vida de monja. Després que passessin totes
aquestes coses, aquells dos homes van pujar al teffat a llegir la santa Torá a la
llum de la lluna. Van cridar la filla de rabí Amram pe¡qué hi pugés amb ells.
Així ella pujá al terrat.

Quan ells van veure lz seva cara resplendent dalt del terrat, la van desitiar
i li van dir:

-Jeu amb nosaltres!
EIla els va refusar i la van agafar. Els digué:
-Deixeu'me mentre vaig a casa meva a canviar-me de vestits i em posaré

els millo¡s vestits que tinc a casa. Tot seguit tomaré amb vosaltres i em podreu
fer el que us sembli millor-

Es van alegrar de les seves paraules i li digueren:
-Vés-hi i fes tal com dius.
Ella baixd del tenat, enüe a casa seva, tancá la porta darrere d'ella, incliná

el cap, es prostern¿ fins a terra i digué:
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-senyor meu, si he trobat grácia als teus ulls, salva'm immediatament d'a-
quells homes, que tenen uns instints dolents tan grans, que han oblidat els teus

manaments.
I Déu l'escolt).
Quan els dos homes van yeure que la filla d'Amram no retomava van bai-

xar del terrat p€r anar casa d'ella per ieure amb ella, perÓ van ser incapaEos

de trobar la porta de la casa.

Quan va aribar l'alba, van baixar de la muntanya i van anar a la ciutat de

Siquem a testimoniar conha ella davant del seu pare. Van dir que havien tro-
bat un home estranger amb ella.

Rabí Amram es va aixecar per fer un judici sobre aquest afer, perÓ als ulls
de tots els habit¿nts de la ciutat va ser palesa la seva maldat. DespÉs d'aixó
van admetre en el lloc del judici que havien aixecat fals testimoni contra ella.

Rabí Amram va marrar que fossin cremats amb foc, tal com el Senyor havia

manat pel seu servent Moisés en la santa Torar "Vet aquí que si un fals testi-

moni testimonia contra el seu germá, vosalúes li fareu el que ell planejava fer
al seu germá."
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24.7.otobabel i el rei Darius

Amb el nom de Josippon es coneix una r,e6ió popular de Les antiguitats dels
juelus de Flaui Josep, que es pot datar sobre el segle x. L'ambient uol reJlectir la
cort dek reis perses del segle ru abars de Crist, peró la bistória i les endeüinalles
que presenta són conegudes W Ia tradició popular de molg de pobles.

Font: D. Gúnzberg 6 A. Kabana (eds.), Josippoq p.J644.

Zorobabel era un home pode¡ós i afomrnat, intel.ligent i savi, ple d,esperit
de saviesa perqué Daniel li havia imposat les mans. Ell havia trobat grácia als
ulls del rei, que li tenia molt d'afecte -tant com n'havia tingut a Daniel i el va
fer govemador de tots els prínceps i cap dels dos prínceps de l,exércit que eren
la guárdia personal del ¡ei. Un dia tots els p¡ínceps es van aplegar per com-
paréixer davant del ¡ei, tal com solien fe¡. El rei els va di¡:

-Heu yist en algun lloc de la terra un home com aquest Zo¡obabel,
intel.ligent i savi, segons l'esperit de Daniel?

Ells responguerenl

-La paraula del rei és correcu.
Al migdia el rei solia ajeure's després de menjar S'estirava al seu llit a dor-

mir Comparegueren els dos pínceps de la gulLrdia personal, tal com solien fer,
per vigilar; Zorobabel estava amb ells com a cap. S'estigueren al voltant del rei
molt de temps, fins que es despená; peró el rei va tenir un son pesat perqué
s'havia embriagat amb vi. Els tres joves es van cansar d'estar-s'hi i es van dir
l'un a I'altre:

-Pfoposem-nos enigmes i paraules de saviesa, I'un a I'altre, segons la saga-
citat de cadascú; escriguem les paraules de les nostres endevinalles en un rot-
lle i fiquemJo sota del cap del rei; quan es desperri i vegi el rotlle enrendr¿ la
interpretació d'aquestes paraules. I si les pa¡aules d'un home són considerades
més sávies que les dels altres dos companys i el seu enigma més complex que
els enigmes dels seus germans, será com un virrei i també s'asseur¿ en el tfon
i en el carro i sortire i vindrá davant del gran rei i els cobe¡ts de la seva taula
seran cobe¡ts d'o¡ i un fre d'or será posat a la boca del seu cavall i la corona
de virrei ser¿ posada al seu cap i el tribut de viÍei 

^gafati 
del rei i el rei li

donari tot el que demani i será el company del rei.
I tots van dir:

-Que sigui així,
I van fer un pacte i el van confirma¡ segons les lleis dels medes i els per-

ses í no podia sef canviat. Van poftar el tinter de l'escriba í el rotlle. Van tirar
les sorts entre tots tres i la sort va tecaure en un d'ells i aquest va escriure: .En
el món no hi ha ningú tan fort com el rei,. El segon va escriure: .En el món no
hi ha ningú tan fort com el vi,. I el tercet, que eru Zotobabel, va escriure: "En
el món no hi ha ningú tan fo¡t com una dona".
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Quan van haver acabat d'escriure els seus enigmes Yan posar aquest rodle

al cap del rei. Mentrestant el rei s'havia despertat perÓ tenia els ulls closos i
escoltava el xiuxiueig de les seves paraules. Quan van posar el rotlle sota els

coixins del cap del rei, aquest es va fregar els ulls amb les mans, va cercar sota

el seu cap i hi va trobar el rodle que havien escrit els tres joves. El va obri¡ i
el va llegir i es va esperar fins que van arribar tots els pínceps, els oficials, els

sátrapes i els governadors de les ciutats. Aleshores va cridar aquells tres ioves
i els va dir:

-Que s'acosti cada home amb el seu escrit i que ens faci sentif el significat

de les paraules dels seus enigmes. I del millor i més recte de vosaltres tres jo
portaré a terme tot el que hi ha escrit en el rotlle en hono¡ d'ell i l'exalgaré

Es va acostar el primer, va üegir la seva senténcia i va dir: 'Que el rei i els

pínceps escoltin les meves paraules: "En el món no hi ha ningrl tan fort com

el rei",.
El segon es va apropar i va di¡: .En el món no hi ha ningú tan fort com el vi'.

I el tercet que era Zorobabel, va dir: -En el món no hi ha ningú tan fort
com la dona'.

El rei i els prínceps van dir:

-Hem escoltat les paraules dels vostres enigmes, ara expliqueu-nos-en el

significat i I'escoltarem.
El primer va explicar:

-Amb permís del meu senyor, el rei, dels prínceps i dels nobles. Vosaltres

coneixeu el poder del rei i la forga del seu regne sobre la terr¿, el ma¡ les illes,

els pobles i les llengües per matar o deixar viure. Si mana que l'ex¿rcit sufti, tots

sortiran a fora i no gimfan la cara, sinó que avanqaran fins a la mon. I si ordena

que siguin destruides les muralles, seran destruides l si la gent llaura i sembra i
sega les collites de la terra, en ponaran l'ofrena al rei abans de menjar de la colli-

t2, perqué tots temen el rei i tos tremolen de pinic, ja que el rei és amo i sen-

yor de tots i ningú no viola les seves paraules o els seus nlanaments. Per tant les

meves paraules són veritat: "En el món no hi ha ningú tan fort com el rei'.

I tots els nobles van quedar impressionas per aquestes paraules.

Llavors el segon va explicar:

-Amb permís del meu senyo¡ el rei, dels seus savis púnceps. Re¿lment tots

coneixeu el poder del rei i la forga del seu govem, que domina i governa sobre

el món i és temut amb pánic per tota la humanitat, tal com heu sentit amb les

vost¡es própies orelles; perd el vi és més fort que el rei. Tot el poder del rei és

veritable, peró quan ha begut, el vi governa damunt d'ell i ell posa el seu cor
en altres coses: cridar. cantar. balla¡ i fer nicieses. El vi canYia el seu cor: allun-
yar els que són a prop i apropar els qui són lluny; fer matar els estimats i hono-

rar els estfangefs; no mostf:[ respecte pel pare, per la mare o parents vosaltfes

sabeu que la forga del vi és aüí: si un home que mai no ha llegit un llíbre beu,

di¡á calúmnies; un home silenciós fará crits d'alegria i secrets ocults revela¿ i
afers amagats fará sortir a fora, mentre que els infeligos s'alegren Els afligits
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d'esperit i els condernnats a mort, si beuen s'alegraran i exultaran. Els preocu-
pats cantaran i els turmentats amb cadenes, condemnats a mort, si beuen vi riu-
ran. L'embriac fará brillar I'espasa contra el seu amic i els vergonyosos esde-
vindran desvergonyits. I qual el vi sun del seu inrerior obliden tot el que han
fet i no ho entenen ni ho recorden. Quan el vi ha passat d'ells diuen: "No hem
fet res'. Qui és que no creurá que el vi és més fort que el rei, ja que el pot
dominar? Pot torgar els peus de I'home per caminar i els seus ulls perqué vegin
el que no és yeritat i la seva boca perqué digui converses que Ívti no ha aprés.
Vosaltres sabeu, per tant, que el yi és més foft que el rei, ja que pot fer tot aixb.

Tots els oients es van sorprendre molt.
Llavors el rei va cridar Zorobabel, que era el tercer i li digué:
-Explica'ns també tu les ¡aons del teu enigma, com ho han fet els teus com-

panys.
Ell va respondre:

-Us ho explicaré.
Tot seguit va dir:

-Escolteu i pareu atenció a les meves paraules, oh rei i prínceps, sátrapes i
oficials i tot el poble que está dempeus. Es verirar que el rei és més fort i gran
que tothom, i que el vi pot afeblir el poder del rei i dominar sobre ell, peró no
es pot negar el poder del rei o el poder del vi; peró la dona és més fofta que
el vi, que el rei i que totes les plantes de les vinyes d'on surt el vi. Com no ha
de ser la dona més fofia que el rei?

'Ella és qui ha infant¿t el rei, qui l'ha alletat, l,ha criat en el seu si, l,ha fet
créixer, l'ha nodrit, li ha rentat els seus excrements, l,ha castigat, i ha governat
sobre ell com una rvlre governa sobre el ffll del seu ventre. Ell ha tingut por
d'ella i ha tremolat davant la veu del seu reny, ja que a vegades li pega i a
vegades el renya. Si ella estén el bastó contra ell, fuig i s'escapa a fora, perqué
li té por. Aixó passa fins que el nen creix i esdevé un jove; peró el respecte
per ella no I'oblida¡á i res no fará canviar l'honor que li té i li mostrar¿ respecte
en cada ocasió com un fill ha de fer amb els seus Dares.

'Després, quan aixequi els ulls i vegi una dona bella, s'omplirá de desig per
la bellesa del seu aspecte i la desitiara perqué ha enganxat la seva inima a ella;
el seu cor se n'ani¡á cap a ella í no canviaria el seu amor per cap riquesa.
Mentre que a la seva mare que el va concebre i als seu pare que el va engen-
drar, ell abandonará el seu pare i la seva ma¡e i els trairá pel seu amor per la
bellesa de la dona i per la seva figura. Molts han estat seduits per l,amor d'una
dona i per la seva figura i molts han enfollit i embogit per causa d,ella, perqué
s'hi van lliurar. Molts savis han estat capturats en la seva xarxa i molts
intel.ligents han estat atrapats en la seva xávega. Acusacions ent¡e germans
despertará i els qui s'esümen se separatan, i un home trai¿ el seu germe..

'Vosaltres sabeu que si una dona bella passa davant d'un home, ell aixeca-
rá tots els mitjans de desig i els seus ulls a ella i a la seva bella aparenla, per-
qué el seu cor s'ha inclinat vers ella. Sols que digui una paraula de conversa
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de la seva boca i ell abandonañ tot el que üngui a la mi, amb la boca obena
mentre la mira, perqué ha inclinat i ha atret el seu cor cap a ella.

'Qui hi ha que no cregui aixó i que no reconegui el poder de les dones?
Expliqueu i digueu: .Per qui treballeu i us fatigueu? I per qui robeu i acumu-
leu grans fortunes? No és per les dones i per comprarJos qualsevol objecte de
desigr or i plata, joies i qualsevol cosa preciosa encastada en or, mirra i iloes,
tota mena de bilsams, oli d'unció i encens agradable? No és sols per les dones
que prepareu tot aixó? I si un home tt?vessa una breb<a i va a parar embosca-
des pels camins, desens, munanyes, boscos o mars i lluita, mata, fa pillatge,
espolia, segresta i vessa sang per al seu profit, a qui porta els espolis i el botí
que ha pres? No ho portar¿ tot a una dona?

,Jo he vist que el rei seu en el seu tron ponant la coro¡ra de glória en el seu
cap, i Aponie flh d'Avxiuix el macedoni, la seva concubina, asseguda davant seu,
i amb la má s'ha tret la corona de rei del seu cap i I'ha posada sobre el cap d'e-
lla, i el rei li ha somrigul Quan ella s'indigrra, el rei no pot dirigir-la o calmar-la
perqué se li'n vagi Ia indignació. I qui no creure que la dona és més fona que tot?

la forga de Samsó va fracassar per una dona, i David va ser seduit i les dones van
seduir i incitar Salomó. Molts van caure en el parany i no es pot comptar el nom-
bre dels qui han estat assassinac. Son moltes i nombroses les seves víctimes.

'També aixó heu d'aprendre i de saber: si un home governés sobre tot el
món i no es pogués comptar el nombre dels seus habitants de tan nomb¡osos
que fossin, i tots estiguessin atemorits i tremolessin perqué ell ho Sovema bt;
i un príncep i un rei podria govemar sobre cada dona, peró quan el desig d'e-
lla és posat en ell, aquest ja no podri dominarJa ni governarJa. També Adam,
pare de tots els habitants de la terra va ser seduit per la seva dona a Fansgre-
dir la paraula de la boca del seu Déu; per aixó sobre ell va ser decretada la
mort i sobre la seva descendéncia després d'ell.

,Ara que ja he avaluat el poder de la dona, qui és que no creud tot aixó?
Des del comengament del món fins a la seva ñ no ha estat absent aquesta parau-
la, de manera que tothom pot sab€r que dic la verit¿t. I ara faté saber al rei i a
tots els qui m'escolten que el rei que goverrxr sob¡e la ter¡a és vanitzt i que el
vi que governa sobre el rei és vanitat i que la dona és vaniat i tota la seva per-
versitat per governar damunt de tots tres. Es la veritat qui governa sobre tot el
que hi ha en el cel i en la terra, en I'aigua i en els abismes, i la veritat agafará
el que li és propi davant de Déu i de l'home, perqué en el lloc de la veritat, la
menüda no s'hi podrá estar, perqu¿ és sobre la veritat que han estat establerts
el cel i la terra i la veritat és el Senyor el nostre Déu per sempre.

Tots els qui estaven dempeus davant del rei van dir:

-Es veriat.
Llavors el rei va dir a Zo¡obabel:

-Apropa't.
Ell s'hi apropá i el rei va allargat la má, el féu acostar, I'abragá i el besi

davant de tots els oresents i v¿ di¡:
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-Benei't sigui el Senyor Déu de Zo¡obabel que li ha donat I'esperit de la
veritat, perqué ell és el Déu de la veritat i ha establert el seu tron damunt la
veritat i tota la resta és vanitat.

I tots els pdnceps i els lloctinents i els sátrapes i tot el poble va dir:

-Realment la veritat és més gran que tot i no hi ha res en el món que pugui
resistir davant d'ella, perqué ella governa el cel i la tera i tot el que hi ha en
ells. La veritat és el Déu de Zorobabel, que va posar a la seva boca I'esperit de
la veritat per glorificar i lloar la veritat davant Déu, el rei i I'home.

Llavors el rei va manar que el decret d'honor que havia trobat escrit en el
rotlle fos conferit tot a Zorobabel, perqué havia trobat g¿cia als ulls del rei i
dels prínceps, més que no pas els seus dos companys.

I el rei va dir a Zorobabel:

-Demana tot el que vulgui la teva ánima, segons el que hi ha escrit en el
rodle, i ho faré per a tu; fins i tot et donaré la meit¿t del meu regne.

I Zorobabel va respondre al rei:

-Oh rei, senyor meu, recorda't del vot que vau fer tu i el rei Ci¡ al Déu del
cel de construir el seu temple i de retornar els seus vasos sagras al seu lloc
amb el poble exiliat del Déu del cel i d'enviado en pau a servirlo en el seu
temple, on el seu nom és invocat i on establirá la seva Preséncia divina. Per
aixó io prego al Déu gran, Déu del cel pel rei i pel seu regne que no ajomi el
compliment del vot que va fer al Déu del cel.

Ilavors el rei ho va manar i els escribes del rei ¿pidament van escriure tot
el que Zorobabel havia demanat al rei de reconstruir les ruines de Jerusalem.
I el rei Darius va enviar al rei Cir de Pérsia la petició d'actuar tunt2menf amb
ell en aquest afe¡ a fi de complir el seu vot de reestablir el temple de Déu que
és a Jerusalem.
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25. Alexandre a Jerusalem

Alexandre el Gran (356-323 abans de Crist) Da conquerir la terra d'Israel
durant I'estiu de I'any 332. Arnb ell ua cornengar una noua etapa -cotnplexa i
plena de ,ensiolts- en Ia bktória del poble jueu: I'encontre entre les cultures
jueua i bel lenktica. I4 narració que naduím tot seguit proué de le ueñió popu-
lar medieual de Les antiguitats dels jueus de Fla.ui Josep i nana ek esdeteni-
ments sobrenaturals qte es uan prod.uir quan Alexand.re ua conquerir
Jentsalem.

Font D. Gúnzberg 6 A. Kabana (ed.s.), Jos:tppon, p. 60-63.

Quan el poble de Macedónia es va algar contra el regne dels perses,
Alexand¡e va sortir de Macedónia amb un gran ex¿rcit i va anar a fer la guer-
fa contra Darius. Va batre tots els pobles que havien fet alianqa amb Darius: la
teÍa d'Egipte i la terra d'Edom. Va aribar a la cosfa del ma¡ i \.a atacar Acre,
Ascaló i Gaza, i es va decidir a pujar a Jerusalem per batreJa, perqué estava
en alianEa amb Darius.

Va viafj^r des de Gaza amb tot el seu campament í va 
"v^ngar 

fins que va
arribar a un lloc de repds del camí on va acampar amb tot el seu exércit. Aquell
vespre, menüe ell jeia al seu llit enmig de la tenda va veure un home que s'es-
tava al seu cap, vestit de lli i mostrava una espasa amb forma de llampec, que
brillava com el [amp en un dia de pluja i que aixecava la seva espasa sobre el
cap del rei. El rei es va espantar molt i li va dir:

-Senyor meu, per qué vols batre el teu servent?
Li respongué l'home:

8J
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-Perqué Déu m'ha enviat per sotmet¡e davant teu grans reis i molts pobles
perqué jo sóc l'ángel que va davant teu per ajudar-te. Ara, peró, sápigues que
morirás perqué el teu cor s'ha decidit a pujar a Jerusalem a fer mal als sacer-
dots del Senyor i al seu poble.

Li digué el rei:

-Et prego que suportis la transgressió que ha comés el teu servent. Senyor
meu, si aixó sembla malament als teus ulls, me'n tomaré.

Li respongué:

-No temis, que et tindré consideració. Fes el teu carrú cap a Jerusalem.
Quan arribis a la porl^ de Jerusalem, hi veu¡is un home yestit de lli, com jo,
que tindrá el meu aspecte i la meva imatge, inclina't fins a ter¡a i prosterna't
davant d'ell i fes tot el que et digui i no transgredeixis les paraules de la seva

boca perqué morides aquell dia.
El rei es va aixecar i va anar a Jerusalem segons el seu pla, peró amb fúria

a la seva ca¡a. En apropar-se a Jerusalem amb el seu campament, el sacerdot i
tot e1 poble tenien molta por i clamaven a Déu i van proclamar un dejuni.
Després del dejuni els jueus l'anaren a trobar per demanar-li que tingués pie-
tat i que no batés la ciutat. De la porta va sortir el gran sacerdot, tot el poble
i els sacerdots. Hananiá, el gran sacerdot estava dempeus davant seu vestit de
lli. Quan el rei Alexandre va veure el sacerdot es va apressar a baixar del seu
carro, va abaixar la seva cara i es va prosternar davant del sacerdot. Tots els
reis que servien Alexandre es van indignar i li van dir:

-Per qué et prosternes davant d'un home que no té poder per fer la guer-
ru?

I el rei va respondre als seus servents reials:

-No us indigneu per aixó. L'ángel que va davant meu per ajudar-me davant
de tots els pobles té l'aspecte i la imatge d'aquest home davant del qual m'he
prosternat.

Després d'aixd el sacerdot i el rei Alexandre van ana¡ al temple del nostre
Déu. El sacerdot li va mostrar el santuari i els atris del temple, els seus tresors,
les seves sales i el lloc del Sant dels Sants, el lloc de l'alta¡ i el lloc de l'holo-
caust, I el rei va di¡:

-Beneit sigui el Senyor, Déu d'lsrael, Déu d'aquest temple, i feligos vosal
tres, els seus servents que serviu davant seu en aquest lloc. Ara jo em faré un
memorial i donaré molt d'or als a¡tesans perqu¿ construeiin la meva imatge i
l'alcin entre el Sant dels Sants i aquest edifici. Així la meva imatge será un
memorial en el temple del Déu gran.

El sacerdot va respondre al rei:

-L'o¡ que ofereixen els teus llavis dóna'l per al sosteniment dels sacerdots
del nostre Déu i per al sosteniment del seu poble, que ve a prosternar-se en
aquest temple i jo et faré un memo¡ial millor que el que tu has demanat,

El rei li digué:

-I qué será aquest memorial?
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Li respongué el sacerdot:

-El teu memorial sera que tots els fills dels sacerdots que naixeran aquest
any a tot Jud¿ i Jerusalem se'ls posará el teu nom: Alexandre. Aixd sera per a
tu un memorial quan ells vindran a fer el servei al nostre Déu en aquesta casa.
Nosaltres no podem rebre dins la casa del nosue Déu cap imatge o pintura.

El rei es va sorprendre de les paraules del sacerdot, peró van semblar ade-
quades als seus ulls. Ell ho va fer aixi i va donar l'or per als sacerdots.

Llavors el rei va demanar al sacerdot que fes una consult¿ a Déu per ell
sobre si havia d'atat a la guerra contra Darius o si havia d'abstenú-se'n. El
sacerdot li digué:

-Vés-hi perqué seri posat a les teves mans.
Ell va portar el llibre de Daniel davant seu i li va ñostrar el que hi ha escrit

sobre el marrá de les banyes que prevaldrá sobre tot vent i el boc que va cóffer
contra el rrrerr¿ i el va trepitjar

Llavors el sacerdot li digué:

-Tu ets el boc i Darius és el marri. Tu el trepitiaris a tera i li prendrás el
regne de la seva má.

Així el sacerdot va reforgar el cor del rei. Alexandre va sorta de Jerusalem
alegre i content i va passar per anar a fer la gue[a contm Dárius.
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26. Unjudici iust

Conte nolt popular en ln literatura rabínica probablement pelÍet que rnani-
festa un fort sentiment contr&ri al Inder d'una cultura i d'un gouern estrange6

-en aquest cas el dels grecs bel.lenístice- imposats al poble jueu.
Font: I. Léui, 'Sefer Alexandros Mohedon", p. 149.

El rei Alexandre va passar a través de les rnuntanyes de la Fosca per mitjá
d'una perla que feia llum davant seu. I el rei (d'aquelles terres) va an r a úo-
bado i a honorar-lo molt i fer pe¡ a ell tot el que desitgés. Vet aquí que un dia
seien tots dos reis junts i portaven les seves corones damunt dels seus caps i
es van presentar dos homes davant del rei. Un li va dir:

-Si et plau, senyor! Vaig comprar una pega de terra d'aquest home i jo hi
volia fer un edifici. Vaig fer-hi excavacions i hi vaig trobar un tresor gran a des-
dir. Li vaig dir:

*Agafa el tresor per tu perqué jo sols t'he comprat la pega de terra, el t¡e-
sor no te l'he pas comprat.

El segon va respondre al rei:

-Si et plau, senyor! Quan vaig vendre la meva pega de terra, Ii vaig vendre
tot el que hi havia a la pega des de les profunditats de la terra fins a les alga-
des del firmament; i de la mateixa manera que ell desitja apartar-se de robar jo
també desitjo apartar-me de robar

El rei va dir a un d'ells:

-Tens un fill?
Li respongué:
--Sí, senyor meu.
Va demana¡ també al segon,

-Tens una filla?
Li respongué:

-Sí, senyor meu.
Llavors el rei va dir:

-Dóna el teu fill a la seva filla i doneu tot el tresor a tots dos.
I així ho van fer.
Alexandre va riufe i va restar ben sorprés. El rei li va dir:

-Per qué rius? Que no ho he jutiat bé? No ho he fet bé?
Alexandre li va respondre:

-Ho has jutjat bé i ho has fet bé, peró en el meu regne jo no ho hauria pas
iutiat així.

El rei digué:

-I com ho hauries iutiaLT

Li va respondre:

-Si hagués passat en el meu regne, el rei els hagués matat tots dos i s'hau-
ria quedat el tresor
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Llavo¡s el rei d'aquelles teÍes es va sorprendre molt i li va dir:

-El sol lluu en el teu regne?
Alexandre li va respondre:

-sí.
El rei li digué:

-I hi ha bésties petites i grosses en el teu regne?
Li respongué Alexandre:
_Sí.

Li digué el rei:

-És gr)cies a les bésties que vosaltres viviu i us podeu alimentar. Per aixó
es va di¡: 'Senyor, tu salves homes i bésties, (Salm 36,7).
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27. El tribut de I'Edén

Conte que peúan! ú la tradició sobre Alexandre el Gran, que ua ser molt
popular a I'edat mitjana. Is uersló més antiga d'aquesta narració es troba en
el Talmud de Babilónia, tractat Tanxid 32b.

Font: L Iéui, .Sefer Alexandros Moked.on", p. 155-156.

Alexandre va di¡:

-Porteu-me una estátua de la meva imatge. I el rei va jurar per ell mateix
que no retomada fins que no arribés a un lloc on no hi hagués camí per des-
viar-se a la dreta o a I'esquerra i on no hi hagués cap camí per passar I el rei
es va posar en camí amb tot el seu exércit, va passar el riu i va arribar davant
d'una pona g¡an que feia t¡enta colzades d'alta. El rei va restar sorprés de I'al-

Eiria d'aquella pofa. El rei va algar els ulls i va veure que hi havia unes lletres
gravades sobre la pona. va crida¡ I'esc¡iba Menahem perqué llegís les lletres.
Aixó era el que hi havia escritr "Po¡tals, alceu les llindes; engrandiu-vos, porta-
lades eternes, que ha d'entrar el rei de Ia glória!' (Salm 24,7).

El rei se'n va anar d'allá i va passar enhe les muntanyes, amb tot el seu
exércit, durant sis mesos sencers i el camí de les muntanyes no va arriba¡ a la
fi. Al cap de sis mesos les muntanyes es van acabar i ja no van trobar més mun-
tanyes sinó una plana. Sobre la plana hi havia una porta bella i molt alta, que
cap ull no abastava a veure'n l'algária. Sobre la porta hi havia escrites unes lle-
tres gmns i molt belles. Menahem va llegir les lletres i aixó és el que hi havia
escrit sobre la ponar .Aquest és el portal del Senyor, els iustos hi poden entrar'
(Salm 118,20).

El rei va dir:

-Es ben clar que aúd és el Jardí de I'Edén.
I el rei va dir en veu alta:

-Qui és el responsable d'aquesta porta?
I vet aquí que una veu va anar vers ell:

-Aquesta és la porta del Jardí de l'Edén i cap paga no circumcidat no hi pot
entrar.

Vet aquí que aquella mateix nit Alexandre va circumcidar la cam del seu
prepuci. Hi van anar els seus metges i el van guarh immediatament amb her-
bes excel.lents. El fet no va ser conegut en el seu campament perqué el rei va
manar als metges que no ho diguessin.

L'endemá el rei va crida¡ els guardians de la portal

-Pagueu-me el tribut i me n'aniré pel meu camí.
Li van dona¡ un capsa que contenia una cosa que semblava un bocí de carn

d'un ull. El rel va allargar la mi per aixecar-la de ter¡a i no va poder. El rei va
algar Ia veu i va dir:

-Qué és aixó que m'heu donat?
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I li van respondre:

-Aixó és un ull.
I el rei va di¡:

-I per a qué el necessito?
I li van respondre:

-Aixó et se¿ un signe del fet que el teu ull mai no se saciará de riqueses i
que la teva enima tampoc no s'omplir). d'anar e¡rant per la terra.

I Alexandre va dir:

-I qué haig de fer per poder-la aixecar de terr¿?
Li van respondre:

-Posa pols sobre I'ull i el podds dominar segons el teu desig. Aixd et sere
un signe del fet que el teu ull mai no se saciari de riqueses firis que no retor-
nis a la terra d'on vas ser tret.

I el rei ho va fer aiÍ: va posar pols sobre l'ull i el ya aixecar de la tena. El
va posar a la casa del seu üesor amb tots els béns sumpruosos que tenia, per-
qué li servls de signe i de memorial que havia exigit tribut del Jardí de I'Edén.
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28.|a história deJudit

Judit és I'beroína que representa tot el poble jueu. 
^ 

la proraSonista del
llibre que porta el seu norn, probablement redactat en llengua hebrea peró
conserua.t sols en la. traducció grega que forrna part de la Bíblia de la comu-
nital jueua d'Alexandria d'Egipte. La uersió medieual popular del conte que
oÍerím tot seguit situa Judit en ¿poca de Seleuc Iv FilopAb4 rei bel lenkta de
Síria, que morí I'any 175 abans de Crist a mans d'Heliodor, un general seu

que abans hauia estat enüiat a Jerusalem amb la missió de confiscar el tre-
sor del temple de Déu. Segons el segon llibre dels Macabeus capítol 3, una
uisió celestial amenagadora ua atemorir Heliodor i el oa fer desistir de Ia seua

missió.
Font: M. Gaster,The Exempla of the R^bbis, p. 166-167.

Els nostres ¡abins han ensenyat que el dia divuit del mes d'adar és el dia
que Seleuc va pujar.

És ensenyat que quan va assetjar Jerusalem, tot lsrael es va vestir de sac i
va dejunar Hi havia una dona molt bella que es deia Judit, filla d'Ahirub, que
pregava cada dia davant del Sant beneit vestida de sac i cendra. El sant benelt
va posar en el cor d'ella el poder de realitzar un mi¡acle a través d'ella. Ella va
anar als guardians de la porta i els va dir:

-Obriu-me perqué és possible que es faci un miracle per mitjá de Ia meva m¿.

Li van respondre:

-Potser t'allunves i vas caD a I'altre b)ndol.
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EIs va respondre:

-Déu nos en guard!
Li van obri¡. Ella va anar cap al campament de Seleuc amb la seva serven-

ta. Ella els va dir:

-Tinc una paraula secreta per al rei.
Ells van anar a dir al rei:

-Una noia guapa ha vingut de Jerusalem i ha dit: .Tinc una paraula secreta
per al ¡ei'.

Ell els va dir:

-Que entri.
Ella va entrar fins allí on estava el rei i es va Drostrar dayant seu.
El rei li va dir:

-Quina és la teva condició?
EIla li respongué:
-Oh rei, senyor meu, io sóc d'una família gran de Jerusalem i els meus ger-

mans i la casa del meu pare són reis i grans sacerdots. Ara he sentit que deien
sobre tu que ja havia atibat el temps d'aquesta ciuat de caure en les teves
mans. Per aixó m'he 

^vangat 
a fi de trobar grácia als teus ulls.

Quan el rei va veure la seva bellesa i va sentir les seves paraules, la va tro-
bar agradable als seus ulls. Es va alegrar de la bona nova que li ponava i va
manar als seus servents que li preparessin un gran banquet. Mentre ells esta-
ven ocupals amb aixó va manar que tots els cortesans teials sortissin de davant
seu, es va quedar sol amb la noia i li va exi€lt una c<¡sa inconvenient.

Ella va respondre:
-Oh rei, senyor meu, io no he vingut aquí per cap altra cosa que aquesta;

pefó en aquesta hora és impossible perqué tinc la regla i aquest vespre em
banyaré. Peró desitio que el rei mani a I'herald que pfoclami: .Tothom qui vegi
una dona i la seva serventa anant a Ia deu d'aigua aquest vespre, que no les
toquin. Quan aquesta dona retorni, vet aquí que estar) en mans del rei, que
fari amb ella alló que sembli bé als seus ulls.'

EI malvat ho va fer així i aquell vespre va convocar tots els cortesans, p¡ín-
ceps i servents, van fer un banquet amb gran alegria i es van embriagar amb
vi. Quan els cortesans van veure que al rei, li queia el cap van dir: .Sonim de
la seva pres¿ncia que desitja esta¡ sol amb I'hebrea.'

Van sortfu de davant seu i el rei va romandre amb la noia i la serventa. Van
agafar l'espasa, li van tallar el cap, el van agafar i van sortir. En sortir, els sen-
tinelles les van sentir, peró es van dir l'un a I'altre: .Aquestes, ningi no les pot
tocar, perqué el rei ho ha manat així..

Van sortir i van arribar a Jerusalem a mitja nit i els van dir:
-Obriu-nos, que el miracle ja ha succeit.
Li van dir els guárdies:

-No en tens prou d'haver fet el mal que a més vols lliurar la sang
d'lsrael?

9l
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Ella els va fer un iurament, perb no se la van creure fins que els mostrar
el cap del malvat; ¿leshores se la van creure i li van obrir la pona. I aquell dia,
el van convenir en urn fesa. Quan arribar el segon di¿, Israel sortir i van
¿tacar aquells soldats i els van maar fins que els van fer desaparéixer del món-
La resta van abandonar els seus cavalls i els seus diners i van fugi¡; aleshores
els fills d'Israel ho van capturar tot.
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29.|a filla de Mataties

Ek dos llibres deLs Macabeus que formen parl de la Bíblia taduida al grec
de la comunitat jueua d'Alexandria d'Egipte, que nanen la bktória i les lluites
de Míttaties i els seus fills contra els reis bel lenistes de Síria, parlen dels cincÍills
de Mataties, peró mai no fan referéncia a cap noia. EI conte que traduim tot
seguit presenla una narració llegendAria sobre aquesta beroina de ficció.

Font: A. Jellinek (ed,) Bet ha-Midrascl! uol. 6, p. 2-3.
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Quan els grecs van adonar-se que els istaelites no feien cas dels seus
decrets, van imposarJos un decret molt amarg i inquietant: la núvia havia de
passar la primera nit de noces amb el governador local. Quan els israelites ho
van senti., se'ls van debilitar les mans i els van flaquejar les fo¡ces i van reñ,1-
sar de prometre's. A resultes d'aixó, les noies israelites van c¡éixer i es van fer
grans mantenint la vtginitat, i es va complir en elles: "les teves verges sospi-
ren; tot és amarg per a ella" (Lamentacions 4,1).

I els grecs cometien baixeses amb les verges d'Israel; ho van fer durant t¡es
anys i tres mesos fins que es va produir l'afer de la filla del gran sacerdot Mataües
que es va casar amb un fill de la família dels asmoneus que es deia Eleazar.

Quan va arribar el dia joiós, la van asseure en una llitera, i quan va arribar I'ho-
ra del banquet, es van aplegar tots els grans d'Israel en honor de Mataties i dels
asmoneus, perqué no hi havia homes més grans que ells en aquella generació,

Quan es van asseure per al banquet, Anna, la filla de Mataties, es va posar dreta
sobrc la llitera, va picar de mans i es va esquingar les seves púrpures i va quedar
nua davant de tot Israel, davant del seu pare, de la seva mare i del seu promés.

Quan els seus germans van veure aixó es van averÉlonyb van mirar a terr¿ i es van
esquingar els seus vesüts. DespÉs es van posar davant d'ella per matarla.

Ella els va di¡:

-Escolteu-me, germans i amics meus: ara, perqué jo estic nua, peró sense
haver comés cap transgressió, davant dels justos, us heu iritat per mi; peró en
canvi no us irriteu pe¡ lliurar-me a un incircumcís perqu¿ cometi baixeses amb
mi. Voleu dir que no heu d'aprendre de Simó i Leví, germans de Dina, que sols
eren dos i que amb zel per la seva germana van matar els habitants de la gran
ciutat de Siquem i van lliurar les seves ánimes a la unitat de I'Omnipresent i el
Senyor els va ajudar i no els va avergonyir. I vosaltres sou cinc germans: Judá,
Joan, Jonatan, Simó i Eleaza¡ i més de dos-cents joves sacerdols. Poseu la con-
fianga en I'Omnipresent i ell us ajudari, pe¡qué esta escrit: .Res no pot impe-
dir al Senyor de donar la victória, tant si els combatents són molts com si són
pocs' (Primer llibre de Samuel 74,6). LlavoIs va esclatar en plors i va dir:

,-Senyo¡ de l'univers, si no t'apiades de nosaltres, apiada't del teu Élran i
sant Nom, amb qué som anomenats, i venta avui Ia nostra venjanca.

Tot seguit, els seus germans, plens de zel, van dir: "Anem a decidir qué hem
de fer'. Van dir:

-Anem, agafem la nostra germana i portem-la al gran rei i li direm: "I¿ nos-
tra germana és la filla del gran sacerdot; a tot Israel no hi ha ningú més gran
que el nostre pare. No veiem bé que la nostra germana passi la nit amb el
governado¡ sinó amb el rei, perqué ell és gran com nosaltres." Llavors, hi entra-
rem, el matarem; sortirem i comencarem pels seus servents i pels seus minis-
tfes. I que el Nom ens ajudi i ens protegeixi.

I el Sant beneit els va donar una gfan victdria, i es va sentir una veu des
del Sant dels sants: .Els nois han vengut a Antioquia'.

Que també akí I'Omnip¡esent ens doni la salvació en aquests nosftes dies!
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30.la mare dels fills

Aquest conte és una rc6ió popular de la tradició sobre el martiri col lectiu
de set germnrs amb la seua mare, que trobem en el Segon llibre dels Macabans,
capítol 7, en el conrcrt d.e la ¡nrsecució relgiosa contra el judaisme dAntíoc
Epífanes (175-164 abans de Cr¡st).

Font: Hlbbur Ma'^siryot, núm. 2.

Es diu que Maria, filla de Tanhum, va ser empresonada amb els seus set fills
i que els van ponar davant l'emperador. El gran césar va dir al més gran d'ells:

-Adora un ídol!
Li respongué:

-Jo no renego del Sant b€neit que va escriure de nosaltres: .Jo sóc el Senyo¡
el teu Déu' (Éxode 20,2). Tot seguit el van fer soni¡ i el van matar

Va cridar el segon i li va dir:

-Adora un ídol!
Li respongué:

-Jo no renego del Sant beneit que va escriure de nosaltres: .No tinguis cap
altre déu fora de mi' (Éxode 20,3).

I el van mata¡.
Va cridar el tercer i li va dir el mateix.
Li respongué:

-Jo no renego de Déu que va escriure de nosalt¡es: .No els adoris, (Éxode 20,5).

I el van matar.
Irnmediatament va c¡idar el quart i li va di¡ el mateix.
Li responguél

-Jo no renego de Déu que va escriure de nosaltres: "No adoris cap alúe déu,
(Exode 34,14).

I el van matar
Va cridar el cinqué i li va dir el mateix.
Li respongué:

-Jo no renego de Déu que va escriure de nosaltres: "ESCOLTA, Israel: el
Senyor és el nostre Déu, el Senyor és I'ÚNIC' (Deuteronomi 6,4).

I el van matar
Va cridar el sisé i li va dir el mateix.
Li respongué:

-Jo no renego de Déu que va escriure de nosaltres' .El Senyor és Déu: no
n'hi ha d'altre' (Deuteronomi 4,39).

I el van matar.
Va cridar el seté i li va dir el mateix.
Li responguél

-Ani¡é a aconsellal-me amb la meva mare.
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Ell hi va anar i es va aconsella¡ amb la seva mare. Li dizué:
-Qué haig de fer?
I la seva mare li digué:

-Fill meu, tu vols que els teus germans seguin dins del mur de separació del
seu Creador i tu fora? No escoltis aquest rDlvat i no t'apartis dels teus germans.

Ell va anar davant de I'ernperador. El césar li digué:
-Qué vols fer?

Li respongué:

-Jo no renego de Déu que va escriure de nosaltres: .Avui has fet que el
Senyor es compromef a ser el teu Déu. (Deuteronomi 26,17).

L'emperador li digué:

-Jo et tiraré el meu anell, que té una imatge. Agenolla't i agafa'|, perqué
diguín que has fet la meva voluntat.

Li respongué:

-Ai de tu, emperador! Si el teu honor és aquest, l'honor del Sant beneit és
infinitament més gran, i jo l'haig d'honorar a ell.

Tot seguit el van fer softif i el van Ír].¿'tar,

La dona li va dir:

-Bt demano que em permetis besar els meus fills.
I així ho va fer Va dir als seus fflls assassinas: .Digueu al vostre pare

Abraham que no s'ha de sentir orgr.rllós d'un sol fill que va ser lligat per ser
ofert al cel, perqu¿ io tinc set fills que tots han estat lligats i assassin¿ts. Tot
seguit es va deixar caure des del terrat i va morir. Es va sentir una veu del cel
que deia: .Felig és la mare dels fills' (Salm 113,9).

I ail tot Israel és advenít que ha de témer el Sant beneit perqué pugui fer-
se mereixedor estar amb els iustos en el Pa¡adís.
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31. Els flfs de Motsés

Aquests contes són atribuits a un misteriós uiatger i naffador conegu, com
Eldad ba Daní, que aparegué cap a lafd del segle IX en la comunitat jueua de
Cairouan (Tunísia). Les seues nanacians sobre els filk de Mois¿s i les deu tribrc
perdudes d'Israel aan colpir profundam¿nt La. irwf,ginació dek jueus medieuals.
EI llegendari iu Sambatyon rnarca lafrontera de I'indret on p..r't de les deu tn-
btrs d'Israel uan ser exiliades després de la caigud.a de Samaria pel rei dAssíria
Salmanassar. Segons les tradiciorts que reporta Eld,ad ba-Daní el ríu
Sambatyon deixaua de Íuir el dks&bte.

Font: A. Epstein (ed.), Sefer Eldad ha-Dani, p. 64-65. 54. 65-66. 53. 38-39.
71-72.

Els nost¡es savis expliquen que quan Israel va ser exiliat a Babilónia i va
aribat al riu Eufrates (perqu¿ esta escrit: .Vora els rius de Babilónia ens
asséiem i plorávem ' Salm 137,1) van dir les nacions del món als ievrres:

-Doneu culte als ídols i canteu cants com quan vosaltres servíeu en el temple.
EIs levites els respongueren:
-Que ximples que hi ha en el món! Sols que haguéssim cantat cants per a

cadascun dels miracles que el Sant benei't va fer per nosaltres, no hau¡íem estat
exiliats de la nostra terra, sinó que ell hauria afegit honor al nostre honor i
grandesa a Ia nostra grandesa. I nosaltres hauríem de cantar cants als ídols?

Tot seguit els van atacar i els van matar, munt sobre munt. Quan n'havien
matat molts, es va produir una gran alegria perqué no havien donat culte als
ídols, Per aixó está escrit: .Ens demanaven cants de festa" (Salm 137,3).

I qué van fer als levites que van restar? Els van tallar els dits perqué no
poguessin tocar les arpes. Aleshores quan deien: .Canteu!,, ells els mostraven
els seus dits tallats i els deien: .Com podíem cantar cants del Senyor en una
ter¡a estrangera?, (Salm 137,4), quan els nostres dits han estat tallats?

Quan va caure la nit, va baixar un núvol i els va cobrir, a ells amb les seyes
dones, les seves filles i els seus fills, peró el Sant b€neit els va il lumina¡ amb
una columna de foc i van caminar tota la nit fins a I'alba i aleshores van repo-
sar a Ia riba del mar. Quan el sol va brillar, el núvol i la columna de foc es van
allunya¡ i el Sant b€neit va estend¡e davant d'ells un riu que es diu Sambatyon
i així va tancar el camí davant d'ells, perqué cap home no el pogués travessar
per anar cap a ells. Al voltant d'ells hi havia un camí de tres mesos per tres
mesos i per I'altra banda no l'envoltava cap vent. El Sant beneil va estendre
aquell riu i el va tancar davant d'ells. lá fondária del riu era de dues-centes col-
zades i el riu estava ple de sorra i pedres i arrossef,ava sorra i pedres, i la fres-
sa que feia era tan gran que se sentia a mig dia de camí. Arrossegava sora i
pedre$ els sis dies feiners, peró el dissabte reposava. I tot seguit una rasa de
foc cremava des de la tarda del divendres fins al diss¿bte al veso¡e de la banda
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del llit fluvial. Ningú no es podia acostar al llit del riu a la dist¿ncia d'una milla
i el foc cremava tot el que podia créixer al voltant del riu fins que la terra que-
dava escomb¡ada.

I aquells levites són els fills de Moisés i estaven a l'alt¡a banda del llit del
ríu. Entre ells no hi havia cap hstia impura, ni cap animal impur ni cap Éptil
que s'arrossegui damunt la terra; peró tenen ramats d'ovelles i de vaques. A
prop d'ells hi ha sis deus i totes s'apleguen en un llac amb qué reguen la terra.
I en aquell llac es multipliquen els peixos; sob¡e les deus i sobre el llac pros-
peren tota mena d'aus pures. Tenen tota mena de fruits. Quan sembren i
seguen, sembren una mesura i en seguen cent. Ells són homes de fe, erudits
en la Tor¿, la Misná i I'agadá. Són savis, piadosos i sants; mai no juren en va.
viuen cent vint anys i entre ells un fill no mor en vida del seu pare i veuen
tres i quatre generacions. Ells mateixos constn¡eixen cases i llauren i sembren
i no tenen servents ni criades i no han de t¿ncar les seves cases al vespre, Un
nen petit pot anar amb una atzembla a fer un camí d'uns quans dies i no ha
de témer ni dels lladres, ni d'una fera dolenta, ni d'un réptil, ni d'un dimoni,
ni de cap cosa dolenta, perqué ells són sants. Ells encara mantenen la sante-
dat de Moises el nostre mestre -que la pau reposi damunt d'ell- perqué el Sant
beneit els va donar tot aixó i els va escollir EIls no veuen cap home ni cap
home els pot veure, llevat de quatre ribus, Dan i Neftalí, Gad i Aser, que viuen
a I'altra banda dels rius de Cuix.

Hi ha encara una altra tribu dels fills de Moises el noshe mestre -que la pau
reposi damunt d'ell-, el servent sant del Senyor, que és anomenada la tribu de
Yanús (que significa 'ell fugirá'), perqué van fugir de la idolania i es van adhe-
rir al temo¡ del Nom. Ells acampen prop del riu Sambatyon. El riu els encercla
a una dist¿ncia de tres mesos per tres mesos de camí. Viuen en cases magnífi-
ques i en edificis sumptuosos i en torres que ells preparen per a ells mateixos
en el temps de la seva alegria damunt d'elefants. Entre ells no hi ha cap cosa
impura, ni cap ocell impur, cap béstia impura, cap animal impur, cap mosca,
cap puGa, cap poll, cap guilla, cap escorpí, cap serp, cap gos; tret de ramats
de bestiar petit, de bestiar gros i aus. Els seus ramats pareixen dues vegades
cada any í també sembren dues vegades cada any: sembren i seguen. Tenen

iardins i vergers, oliveres i magraners, figueres i tota mena de llegums, síndries,
cogombres, cebes, alls, ordis i blats. Per cada llavor en surten cent. Tots són
purs, persones que fan els banys rituals i que no fan juraments. Si algú fa refe-
¡éncia al Nom en va, tot seguit l'escridassen i li diuen: 'Per causa de la culpa
d'haver jurat els teus fills moriran petits'. I ells viuen molt. Tots són levites i no
tenen cap sacerdot ni cap israelita entre ells.
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32.Da¡ i les seves tribus gerrnanes

Ips narrecions que uénen tot seguit procedeixefl, del llibre de naracions
d'Eldad ba Daní, un uiatger d'orígens i pe6onalitat misteríosos, de lafi del segle
IX. A.firmaua que ek membres de les tibus de Dan, Neftalí, Gad i Aser forma-
uen un regne indelEndent al paíi de HaúílA, la teffa de I'or, prop d'Etiópia.

Font: A. Epstein (ed.), Sefer Eldad ha-Dani, p. 44. 26-27. 1O7-1O8.51.

Els nostres mestres han explicat que quanJeroboam fill de Nebat es va algar
i va fer dos vedells d'or i va fer pecar Israel i el regne de la casa de David va
ser divídit, ell va aplegar les deu tribus d'Israel i els va dir:

-Sofiu i feu la guerra contra Roboam i contra els habitants de Jerusalem!
Li van respondre:

-Hem de fer la guerra contra els nostres geÍnans, fills de nostre senyor
David, rei d'Israel i de Judá?

I els ancians d'Israel el van anar a troba¡ i li van dir:

-En tota la casa d'Is¡ael no tenim herois ni guerrers que es puguin compa-
¡ar als de la tribu de Dan. Mana'ls que vagin a fer la guerra contra Judá.

Tot seguir Jeroboam els va di¡'
-Fills de Dan, sortiu a fer la guerra contra Judá i Benjamí!
Li van respondre:

-Per la vida del nostre pare Dan, nosaltres no farem la guena contra els
nosttes gerÍvrns ni vessarem la seva sang sense cap raó!

I tot seguit els fills de Dan van algar les espases, els arcs, les fletxes i les
Ilances i es van lliurar a fer la guerra contra Jeroboam fins que el Senyor els va
salvar de vessar la sang dels seus germans.

Llavors van anunciar a tota la tibu de Dan aquest missatge: .Fills de Dan,
fugiu, softiu de la te¡ra d'Israel i anem-nos-en a Egipte,. Ells planejaven deso-
lar to¡,^ la tera d'Egipte i matar tots els seus habitanls. Peró els seus prínceps
els van dir:

-On anireu? Que no esü escrit a la To¡á: .No els to¡nareu a veure mai més,
(Exode 14,13)?

Llavors van planejar d'anar contra Moab i Ammon, peró quan van veure que
estava escrit a la Tor¿ que el Sant benei't havia previngut Israel d'heretar la seva
frontera, el Sant beneit els va donar un esperit bo i els fills de Dan van pujar
davant del riu Fison. Viatjaven amb camells fins que van anibar al riu de Cuix,
Allí van tfobar una terra rica, bona i espaiosa, camps i vinyes, jardins i vergers.
Els habitants del país no van privar els fills de Dan de viure amb ells, sinó que
hi van fer una alianga. I els habitants del país els pagaven un tribut i van viure
amb ells molts anys, fins que van créixer i es van multiplicar molt.

Llavors, després de la mort de Sennaquerib, van viatjar fins on eren ells tres
de les tribus d'Israel: Neftalí, Gad i Aser Ells van viatjar i van acampar fins que
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van 
^Íibar ^ 

la frontera dels fills de Dan i van matar els homes de Cuix, cada

tribu ho va fe¡ durant tres mesos de l'any i vz agafar-ne el botí, cada tribu per
ella marcixa.

Les quatre tdbus -Dan, Neftalí, Gad i Aser- acampen a l'antiga Havilá, on
hi ha or. Són llocs bons que es troben en el regne de Parvaim, governat per
Horinós. Confien en el seu Creador i el lloen, i Déu és la seva ajuda. I aques-
tes tribus posen les seves mans a la nuca dels seus enemics. Any rere any fan
la guerra amb set regnes i set paisos de l'altra banda del riu de cuú. I aques-
tes quatre tribus tenen or i plata, pedres p¡ecioses, ramats d'ovelles i de vaques,
camells i ases en gran quantitat. Sembren i seguen i habiten en tendes. Quan
ho desitgen, viatgen amb les seves tendes i acampen, de frontera a frontera, en
un viatge de dos dies en dos mars diferents. I en el lloc on ells acampen, no
hi ha lloc per fer-hi entra¡ ni un sol peu de persona.

El seu rei es diu Uzziel, el gran púncep es diu Elitsafan, dels fills d'Elitsafan,
dels fills d'Oholiab, del clan de Dan. La seva bandera és blanca i té escrit amb
lletres negres: .ESCOLTA, Israel: el Senyor és el nostre Déu, el Senyor és
l'tJNIC, (Deuteronomi 6,4). I quan vol sortir a fer la guera, l'herald toca el corn
i el príncep de I'exércit ve i les forces suften amb cent vint mil estenda¡ds
blancs. Cada tres mesos surt una tribu a fer la guerra i una tribu s'esü fora, i
tot el que porten de l'espoli dels seus enemics és repartit amb la seva própia
tribu. I ho fan així fins que s'acaben els tres mesos i ¡etornen i porten tot el
botí al rei Uzziel, que ho reparteix tot amb tot Is¡ael. I aquesta és la llei per a

ells, des del rei David fins arui. I el rei Uzzrel agaf^ Ia seva part i la dóna a tots
els savis experts en la Toñ que viuen en tendes.

I els fills de Samsó, que són de la tribu dels fills de Dan, estan per damunt
de tots. En la guerra mai no fugen, perqué aixó és una gran vergonya per a

ells; ells són ara com la sorra del mar i no tenen altra ocupació que no sigui la
guera. I quan lluiten diuen: .No és bo que un home fugi; que morin els joves

abans de fugir; que el seu co¡ sigui fort envers el Senyor.' I diuen diverses
vegades tot cddant iunls:.ESCOLTA, Israel: el Senyor és el nostre Déu, el
Senyor és I'úNIC, (Deuteronomi 6,4).

Eldad ha-Daní explica que hi ha quatre tribus en un lloc: Dan i Neftalí, Gad
i Aser. El nom d'aquest lloc és l'antiga Havilá, on hi ha o¡. Tenen un jutge que
es diu Avdon i ell imposa les quatre penes de mort dels tdbunals. Ells viuen
en campaments i viatgen d'un lloc a l'altre. Ells fan la guerra amb els set ¡eis
de Cuix. Pe¡ recór¡er la seva telTa calen set mesos, peró cinc d'aquells reis els
encerclen des de darrere i des de dos costats i els fan la guerra tot el temps. Si
algun d'ells és tendre de cor li donen I'heréncia del Senyor Ells tenen tota
l'Escriptura, peró no reciten el rotlle de la história d'Ester perqu¿ ells no van
ser afectats per aquell miracle. Tampoc no reciten el rotlle de les Lamentacions
perqu¿ no hagin de trencar els seus cors. En tot el seu Talmud no fan esment
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de cap savi sinó que diuen: Cosué va parlar segons la boca de Moisés, que va
parlar segons el Poder'.

To¡ home que té el brag fon es dedica a la part de la guera; i no es mouen
de la seva tasca, tant els qui es dediquen a la ToriL com els qui es dediquen a

la guerra, de totes les quatre tribus. I quan surten a la guena, no surten pas en
companyies mixtes. Als gueners de Dan, els són donats tres mesos per anar
fent la guerra damunt dels seus cavalls. No en baixen al llarg de tota la setma-
na. Peró la vetlla del dissabte, ells en baixen, siguin en el lloc que siguin, peró
els seus cavalls s'estan amb les seves armes. Si cap enemic no ve contra ells,
celebren el dissabte segons la llei; peró si els enemics vénen contra ells, sur-
ten amb totes les seves armes i en maten molts segons el poder del Nom sani
que és damunt d'ells. Hi ha herois que són fills de Samsó, que són fills de
Dalila, i que corren quan els criden a Ia goerra; el més petit d'ells en pot per-
seguir molts, dels enemics. Quan un d'ells alga la veu se senten uns crits pode-
rosos, com el ru¡¡it del lleó. Crida amb veu poderosa, "La victória és del Senyor
i el seu poder és sobre les tribus de Jeixurun!,.

Neftalí, Gad i Aser després de la destrucció del primer temple van anar vers
Dan, perqué al comengament ells vivien amb Issacar a les seves ciutáts i solien
tenir disputes amb ells, ja que els deien: .Vosaltres sou els fills de les serven
tes.. Aleshores van teni¡ por que no esclatés una guerra entre ells i se'n v¿n
anat ivan viatar fins que van aribar a Dan i van ser quatre ribus en un únic
lloc.

I aquestes quatre Íibus -Dan i Neftalí, Gad i Ase¡- s'estan amb els seus
ramats a les ribes del ¡iu Sambatyon per esquilar les seves ovelles, perqué és
una terra extensa i una plana neta, on no hi creixen ni espines ni verdura. I
quan ells van veure la tribu de Moisés, s'hi van ajuntar i es van estar a la riba
del riu. Van cridar i van di¡: "Germans nost¡es de la tribu de Jeixurun!', i es van
donar Ia pau els uns als altres.
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33. História de Bulan. rel dels khizars: la revelació

Judá Haleuí (abans del 1075-1141) oa escriure en drab el Sefer ha-Kuzari
I'any 114O. Aquesta obra és una delensa filasófic¿a i teológica d.el judaísme.
Cotn ¿t marc n¿ratiu de la seua obra empra una tradició sobre un esd.eteni-
nent bhtóric que -segons Jud¿ ibn Tibbon (ca. 112o-ca. 119O), que ua traduir
el llibre a I'bebreu- bauia passat quatre-cents anls abans. Els kbd.zan eren un
poble d'origen incert que formñ un imperi (a partir del segle W) entre les ma6
d'Asou i CAspia i els rius Volga i Don. El rei d.els kbAza6, conegut amb el nom
de khaqan, es ua conuefiir a I'islam l'aqt 737 i tres anJ)s més tard ua accq)tar
laJé jueua. Des d'un punt de uista bktóric sembla Ete Ia conuersió dek khñ.zars
al judaisme ua ser un acte de desafiament d'aquest poble respecte als Arab' que
ek combatien.

Font: Judd Haleuí, The Kosari of R. Yehudah Halevi, Edició de y. &,vn
Sbmuel, p. 35-38 (abreujadel.

Togarmá, un dels fills de Jáfet, va tenir deu fills. Aquests eren els seus noms:
el primog¿nit, Avivar; el segon, Turís; el tercer, Avar; el quart, Ogoz; el cinqué,
Bizel; el sisé, Tarná; el seté, Khozar; el vuité, Yanur; el nové, Bolgar; i et desé,
Savir. El poble dels khizars són els descendents de Khozar, el seté.

Quan els seus avantpassats van ser pocs en nombre, el Sant beneit els doná
forga, coratge i poder i van fer guerra rere guera amb molls pobles, que eren
més grans i més poderosos que ells. Amb l'ajuda del Totpoderós, els van
expulsar i van heretar les seves teffes i els van imposa¡ tdbuts fins aquest dia.
La terra on ells habiten abans era habitada pels vanenfar, peró els avantpas-
sats dels kházars yan fer-los la ¡ryerra, Els vanentar eren tan nombrosos com
la sorra que hi ha a la platja del ma¡ peró no van poder resistir davant dels
khizars, van abandonar la seva teÍa i van fugir Els khezars van perseguir-los
fins que van arribar al ¡iu Don. Fins aquest dia estan establerts al riu Don, i
estan a prop de Constantinoble, i els kháza¡s han heretat la seva terra fins
aquest dia.

Després d'aixó van passar les generacions fins que va so¡gir un rei que es
deia Bulan, que era un home savi i que temia el Senyor i hi confiava amb tot
el seu cor Va expulsar els mags i els idólatres de la teffa i es va fefugiar a l'om-
bra de les seves ales. Aleshores se li va aparéixer un ingel del Senyor en som-
nis i li digué:

-Oh Bulan, el Senyor m'ha enviat per dir-te:
--oh fill meu, he escoltat la teva pregária i jo fhe beneit, t'he fet fructificar

i fhe multiplicat molt, i establiré el teu regne fins a la fi de les generacions i
Iliu¡aré tots els teus enemics ¿ lcs teves mans.

Al matí el rei Bulan es van aixecar, va donar grácies al Senyor i va perse-
verar en el seu temor i en el seu servei, Se li aparegué l'ángel per segona vega-
ü i li va di¡:
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-Oh fill meu, he vist els teus camins i m'agraden les teves obres. Jo sé que

em seguirás amb tot¿ la teva )nima i amb totes les teves forces, i io desitjo
donar-te una llei i un iudici. Si guardes els meus manaments i les meves lleis
et beneíré i et multiplicaré.

Llavors el rei va respondre a l'ingel que li parlava:

-Oh senyor meu, tu coneixes els pensaments del meu co¡ i has examinat
els meus ronyons, que jo he posat la meva confianga sols en el Senyor; peró
el poble sobre el qual regno són incréduls i io no sé si em creuran. Si he tro-
bat grácia als teus ulls i si les teves misericórdies es manifesten sobre meu, jo
et prego que t'apareguis a en Tal, el seu gran príncep, i ell m'ajudará en aixÓ.

El Sant beneit va fer tal com ell havia desitjat i es va apar¿ixer a aquell home
en un somni. El príncep va matinar i va an r a veure el rei per parlar-hi El rei
va aplegar tots els seus prínceps i seÍvents i tot el seu poble i va posar davant
d'ells aquestes coses. L'afer va semblar bé als seus ulls, van acceptar el iudici i
van ent¡ar sota les ales de la Preséncia divina.

El Senyor es va aparéixer novament al rei i li digué:
-Oh fíll meu, el cel i la tera no poden contenir-me, perd, malgrat tot aixó,

construeix una casa al meu Nom, i hi habitaré.
El rei Ii va respondre:

-Senyor de I'univers, tu saps que no tinc ni or ni plata. Amb qué la podré
construir?

El Senyor li digué:

-sigues fort i coratiós; agafa an]rb tu tots els teus soldas, aixeca't i vés cap

a Deralan vers la terra d'Ardevil. Jo he fet que et temin i que et tinguin p¿nic

i els he posat a les teves mans. vet aquí que t'he preparat dos tresors -un Ple
de plata i un ple d'or- i els agafarás. Jo estaré amb tu, et Suardaré, t'aiudaré i
portar¿s el tresor en pau i construirás una casa per al meu Nom.

El rei va creure en el Senyor i va actuar segons la seva paraula. Hi va anar,

va fe¡ moltes guenes i les va véncer amb l'ajuda de I'Altíssim. Va destruir el
pais, va agafar el tresor i va retornar en pau. Va consagrar el tresor i va cons-

truir una tenda, una arca, un canelobre, una taula, altars i vasos sag¡ats amb la
misericó¡dia del Senyor i amb el poder de I'Altíssim. Existeixen fins avui i són
guardats per les mans del rei.
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34. História de Bulan, rei dels kházars: el debat

Aquesra bistória és Ia continuació de I'anterior.
Font: Judd. Haleuí, The Kosari of R. yehudah ]Halev| Edició de y. Euen

Sbmuel, p. 35-38 (abreujades).

Després d'aixó, el nom del rei Bulan es va escampar per tota la ter¡a. El ¡ei
d'Edom i el rei d'lxmael van enviar els seus missatqers amb molts de tresors i
moltes ofrenes, amb els seus savis al rei a fi d'inclinarlo cap a Ia seva llei. El
rei havia esdevingut sarri -que sigui la seva ánima lligada en el pom de la vida
amb el Senyor el seu Déu! Va manar que fessin vent un savi d'Israel. Ell va
recercat investigar i inquidr bé. Llavors els va posar junts per disputar sobre
les seves lleis. Cada un d'ells va rompre les paraules del seu company i no van
poder arribar a cap acord sob¡e una única llei.

Quan el rei va veu¡e aixó, els va dir:
-Ara, aneu a les vostres tendes i el tercer dia veniu caD a mi.
Ells van anar a les seves tendes.
L'endeme, el rei va enviar a dir al sace¡dot del rei d'Edom (Bízanci):

-Jo sé que el ¡ei d'Edom és més gran que tots els reis i que la seva llei és
agradable i honorable i io desiqo h teva llei; peró et r.ull demanar una qúes-
tió. Digues-me la veritat i jo et mostraré la meva amistat i t,honoraré. eué dius?
Quina és millor: la fe d'Israel o la fe d'Ixmael?

El sacerdot li va respondre i li va di¡:
-Que visquis per sempre, oh rei! Si tu preguntes per una llei, en el món no

n'hi ha cap, com Ia llei d'Israel. El Sant beneit va escolli¡ Is¡ael entfe totes les
nacions i llengües i els va anomenar .el meu fill primogénit,, i va realitzar grans
signes i prodigis amb ells: els va fer sortir de la rerra d'Egipre i els va salyar de
la má del faraó i d'Egipte; els va fer passar a través del mar dividit per la terra
ferma i els seus perseguidors els va enfonsar en les profunclitats del mar. Va fer
baixar per a ells el manná quan van tenir gana i va fer brollar aigua de la roca
quan van tenir set. Els va donar la Tor¿ d'entre el foc i les flames i els va por-
taf 

^ 
la ¡effa de Canaan, on e1s va constmir el temple. I després de tot aúó, es

van revoltar i van pecar i van desobei¡ la llei. Ell es va enfadar contra ells i els
va exiliar i els va allunyar de Ia sevt cara i els va escampar als quatre vents del
cel. Si no hagués estat així, no hi hauria hagut una llei com la d'Israel en el
món. Qu¿ és la llei d'Ixmael? No té dissabte ni festes, ni manamen$ nr esu-
tuts. Mengen qualsevol impuresa: ca¡n de camell i de cavall i carn de gos, qual_
sevol bestiola i réptil. La llei d'Ixmael no és una llei, sinó que és com les lleis
dels pobles de les teres!

El rei va respondre i li va dir:
-M'has dit les teves paraules amb veritat; jo et mostra¡é la meva amistat i

t'enviafé amb honor al rei d'Edom.
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El segon dia el rei va enviar a cridar el cadi del rei d'Ixmael i li digué:

-Et faig una pregunta:
,-Digues-me la vedtat i no et refi.rsaré. Als teus ulls, quina és millor: la llei

del cristiá o la llei del jueu?

El cadi va respondre al rei:

-La llei del jueu és una llei veritable: ells tenen manaments i estatuts, p€ró
quan es van esgarriar el Sant beneit els va lliurar a la mi dels seus enemics;
peró la redempció i la salvació són d'ells. La llei del cristiá no és una llei: men-
gen porc i tota mena d'impureses i es prosternen davant I'obra de les seves

mans i no tenen esperanea.
El rei li va respondre i Ii digué:

-M'has parlat amb veritat i jo et mostraré la meva amistat.
El tercer dia els va cridar tot.s junts i els digué:

-Parleu-me cadascú al seu torn i expliqueu-me quina llei és millor.
Van comengar cadascú al seu torn i no van poder sostenir les seves parau-

les. Fins que el rei va dir al sacerdot:

-Qué dius? Quina és més digna: la llei del jueu o la llei d'Ixmael?
El sacerdot va respondre i va dir:

-La llei d'lsrael és més digna que la llei d'lxmael.
El rei va preguntar al cadi:

-Qué dius? Quina és més digna: la llei cristiana o la llei d'lxmael?
El cadi va respondre i va dir:

-La llei d'Israel és més digna.
EI rei va respondre i va dir:

-Ja heu reconegut amb la vost¡a boca que la llei d'lsrael és la millor i la més
recta, i jo ia he escollit la llei d'Israel, que és la llei d'Abraham, i el Déu altís-
sim será la meva ajuda. La plata, i,I'or que heu dit que em donaríeu, el meu

Déu, en qui confio i a l'ombra de les ales del qual em refugio, me'ls portará
sense pena. Vosaltres, aneu-vos-en en pau a les vostres teres.

Des d'aquell dia en endavant, l'Altíssim va ajudar el rei i va incrementar la
seva forga i va reforgar el seu brag. I va circumcida¡ la carn del seu prepuci,
ell i els seus servents, els seus ajudants i tot el seu poble. Llavors va enviar a

buscar savis d'Israel a la seva terra perqué interpretessin la Torá i li ensenyes-
sin de manera ordenada tots els manaments. Fins aquest dia el poble dels khá-
zars m?;nré la fe honorada. Que sigui beneit el nom del Sant beneit i que la

seva memória sigui exaltada per sempre. Des d'aquell dia que van entrar els

nostres avantpassats sota les ales de la preséncia divina, el Déu d'Israel va sot-
metre tots els seus enemics davant seu i ya abaixar tots els pobles i llengües
que hi havia al seu voltant, de manera que cap home no va oferi os resistén-
cia fins avui. Tots els van pagar tribut, tant els leis d'Edom com els reis
d'Ixmael.

Després d'aquestes coses es va algar un ¡ei del seu llinatge que es deia
AMies, que era just i ¡ecte. Ell va renovar el regne i va establir la fe segons la
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llei i la norma. Ell va construir sinagogues i cases d'estudi i va aplegar mols
dels savis d'Israel i els va donar molta plata i or. Ells li van interpretar els vint-
i-quatre llibres de la Bíblia, la Misni, el Talmud i els llibres de preglria dels
cantors. Era un home que temia Déu i estimava la Torá i els manaments. Era
un servent dels servents del Senyor i I'Esperit del Senyor reposava sobre ell.
Després d'ell va venir Ezequies, el seu fill; i després Manassés, el seu ffll; i des-
prés d'ell Haniná, germá d'Abdies i Isaac, el seu fill; Zabuló, el seu fifi Moisés,
el seu fill; Nissim, el seu fill; Menahem, el seu fill; Beniamí, el seu fill; Aaron,
el seu ffll i Josep, el fill d'Aaron. Tots ells van ser reis, fills de reis; cap estran-
ger no es pot asseure en el tron dels seus pares, sinó que el ffll s'asseu en el
tron del seu pare. Aquest és el costum i el costum dels seus avantpassats, des
que han existit sobre la terr¿.
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35. Del fons del mar

É una bistória llegend.dria que té com a protttSonistes peBonatges bistÓrics

'Abd al-Rabmán III de Cdrdoua ua goúernar entre el 912 i el 961, i tingué un
oficial de les forces nauak que es deia lbn Rumabits (mort el98o). Huixiel ben

ElbaTMn ua ser el cap de la conunitat jueua de Cairouan (Tunkia) de lzf del
segle X-principís del segle XI. Rabí Mois¿ts ben Hanoc tn ser un raw eminent de

Córdaua. Rabí xeflnryd ben Elbanan (mort el 1O11) era d'Alexandria..
Font: A. Ibn Daud, Sefer ha-Qabbalah, p. 67-68.

Va sortt de la ciutat de Córdova un oficial nomenat cap dels vaixells, que
es deia Ibn Rumahits. El va enviar el rei d'Ixmael a Sefarad, que es deia Abd
al-Rahmán al-Natsi¡. Va ser nomenat cap de vaixells poderosos per conquerir
vaixells i ciutats properes a Sefarad; peró ell va arribar fins a la costa del mar
de la terra d'Israel i després es va girar fins al mar de Grécia i les illes que hí

ha allí.
Va trobar un vaixell on anaven quatre grans savis que anaven de la ciutat de

Bari a la ciutat anomenada Safsatin. Aquests sayis anaven a recollir diners per
al dot de les núvies (pobres), peró lbn Rumahits va capturar el vaixell i va

empresonar els savis. Un d'aquess era rabí Huixiel, el pare de nostre rabí
Hananel; un altre era el nostre mbí Moisés, el pare de rabí Hanoc. El van empre-
sonar amb la seva dona i amb rabí Hanoc, el seu fill, que encara era un nen. El

tercer era rzbi Xemaryh, fill de rabí Elhanan. Del quart, no en conec el nom
L'oficial va voler forgar la dona de rabí Moisés i violar-la, perqué era

extraordin¿riament bella, Peró ella va cridar al seu rnadt rabí Mois¿s en la llen-
gua santa i ü va demanar si els qui es negaven en el mar reviurien en la resu-

rrecció dels morts o no. I ell va respondre: .Diu el Senyor: "Fins de Basan faré

tornar els enemics, els faré tornar del fons del mar"' (Salm 68,23).

Qu¿n va sentir les seves paraules es va tirar ella mateixa al ÍÉr, es va negar

i va modr.
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36. |a mort d€ls poetes

Judá Haleuí (ca. 1O7r 1141) ua ser potser el més gran dels poetes bebreus de
tots els tem¡x . Haoia uiatjat nolt W teffes de la península lb¿rica i quan ja era
un bome d'edat auangada pel seu temry ua decidir emigmr a Ia terra d'Israel,
peró en unt escala a Egipt¿ li ua arribar la ffiort, abans d'assolir el seu destí.

Font: G. Ibn Yabya, SalÉela ha-q^bb^J:.h, p.44.

El nost¡e rabí Judá Haleví bar Samuel, el sefardíta va ser un gran savi d'a-
quella generació: va ser un gramltic, un poetz i un gran il lustrat. Ell va escriu-
re el Llibre del kbdzar.

Jo vaig rebre d'un ancii que quan rabí Juda Haleyi va aribar a les portes
de Jerusalem va esquingar els seus vestits i ya caminar descalg sobre la terra,
per complir el que es diu en el Salrn 102,15: .Els teus servents estimen les seyes
pedres, els fa llástima la seva pols,. I deia la lamentació que va escriure, que
comenga: 'Sió, no preguntes si la pau és amb els teus captius?"

Un ismaelita es va sentir gelós d'ell per causa de la seva gran devoció, í el
va seguh amb el seu cavall, el va trepitjar i el ya rr,a¡j,r.

Rabí Jud) Haleví tenia cinquanta anys quan ¡/a pujar a la terra d,Israel.
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37. La história del PaPa Elhanan

Hi ba duzs tradicions diferen* d'aquesta bistóriq associades anb el nom de

dos sauis iueus nxedieuak. La. primera estA relacionada amb rabí Simó bar Isaac
(nascut c , 950 i I'altra s'associa amb rabí Salomó ben Abrabam Adret de

Barcelona (ca. 123rca. 131o). É possible que Elbanan fos el fill de rabí simó
bar Isaac. És possible que aquest noi Íos obwat a fer-se crisiA. durant les pelse-

cucions dek jueus del nord de Franga i dAlzmanla d¿k anJ/s 1OO8-1O12 i que

el seu pare intentés trnsterionnent de ferJo tornar a Ia fe iueua. La llegenda

tanbé es podria fer ressó del fet que durant el cisma papal del 1 1 JO un dek car-
denals que es uan disputar la seu de Roma üa ser Pierleoni, descendmt de quar-
ta generació d'un jueu conuertit. Aquest Íet Da ser esbombat durant la disputa
que es produí tot seguit de I'elecció papal.

Font A. Jellinek (ed.) Bet ha-Midrasct! tol. 5, p. 148-152.

História sobre rabí Simó el Gran, que va viure a la ciutat de Magúncia, a la

riba del riu Rin. Tenia tres miralls penjats a casa seva i hi veia tot el que havia

estat i tot el que seria en l'esdevenidor Després de la seva mo¡t una font va

brollar del cap de la seva tomba.
Aquest rabí Simó era un home molt gran i tenia un fill petit que es deia

Elhanan. Un dissabte una forastera hi va anat per encend¡e el foc, tal com era

costum cada dissabte. Va veure que rabí Simó i la seva esposa no eren a casa

perqué ja se n'havien a¡af a la sinagoga a pregar i sols hi havia la minyona

sola amb el noi. Ella va agafat el noi sobre els seus bragos i se'n va anar amb

ell. La minyona va veure el que la forastera havia fet, perÓ no se li va acudir
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de pensar que hi havia males intencions en el cor de la foraste¡a. Ella es va di¡:
-Ella sols vol jugar amb el petitó; tot seguit retornar¿ i el pofta¡a a casa,. peró
la t¡aido¡a no va torna! sinó que es va emportá.r el noi i el va fer entrar en la
nova Alianga. En el seu cor es va felicitar perqué era un ofrena bona oferirlo
al seu Déu, tal com pensaven tots els cristians aquells dies.

En tornaf rabí Simó i la seva dona de la casa de Déu, no van trobar tam-
poc la minyona a casa, perqué en veure que la forastera t¡igava a tornar el nen
va sortir a cercar-lo i a perseguir-la, perb encara no l,havia trobada. Ella va
retornar a casa de rabí Simó a amb pena dins l,ánima. Va cridar i va xisclar tot
el que va poder Rabí Simó li digué:

-Per qué sanglotes aix? Digues-me qué ha passat.
Li Ya respondre i li digué:
-Senyor rabí, la foraste¡a que encén el fon el dissabte ha vingut, ha robat

el teu fill i ha fugit. I jo no sé on s'ha ocultat per amagar-se amb ell.
Rabí Simó, la seva dona i la minyona es van apressar a cercar-lo i a inqui-

ri¡, peró va ser en va, perqué el noi no va ser trobat i no se sabia on era. Llavors
els pares van esclatar en plors i en una lamentació amarga i van cridar. Van cri-
dar del dolor terdble que hi havia en el seu co¡. Després d'aixó. rabí Simó va
dejunar per afligir la seva ánima de dia i de nit. Va pregar al Senyor perqué li
retornés el seu fill, peró la seva pregária va retornar buida perqué el Senyor va
¡efusar de revelar-li el lloc on era el noi.

El noi havia estat portar als sacerdots cristians. Ells el van fer créixer i el van
educar i va esdevenir un gran erudit, perqué el seu cor era tan ample com el
cor del seu pare, fabí Simó. I el noi va ana¡ d,una escola de saviesa a una alt¡a
i va puiar amunt, amunt, fins que la seva saviesa va créüer molt i va arribar a
Roma. Allí va conünuar estudiant moltes llengües, fins que es va fer un gran
renom. De dia en dia va créixer i va ser més gran fins que va ser creat ca¡de-
nal. La seva fama es va escampar per tota la terra, i torhom deia bé d'ell i l,e-
xalgaven molt pels seus estudis, la seva bellesa i el seu sacerdoci. En aouell
temps va morir el papa i no es va trobar cap ca¡denal tan savi i erudir iom
aquest cardenal nou pe¡ ocupar el lloc del papa mort. I el van escollir i es va
asseure sobre el tron dels papes.

El papa nou ia sabia bé que havia sortit de les entfirnyes de Judi i que el
seu pare era rabí Simó el Gran de Magúncia. En trobar-se saciat de tot el que
era bo i se¡ tan important entre els gentils, el seu co¡ no li permeüa abando_
na¡ tot aquest honor i retornar al seu pare, al seu poble i al seu Déu. Ara que
havia estat constituit cap de tots els cristians, anhelava veure la cara del seu
pare i considerava en el seu cor com fer-lo venfu cap a ell a Roma amb astú-
cia. Va escriure un document per al bisbe de Magúncia -perqué tos els bisbes
estaven sot¿ Ia seva autoritat- i li manava que no fos permés als jueus de guar_
dár el seu sant dissabte, ni circumcidar la ca¡n del prepuci dels seus fills, ni
que les dones es puguin submergir dins I'aigua per purificar-se de la impure-
sa de les seves regles. El papa veia aixó i es deia: .euan els iueus sentiran aixó
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els caurá damunt esglai i por i llavors s'apressafan a enviar-me els més grans

dels seus per suplicar-me que aboleixi aquest decret tan dur. Aleshores sens

dubte que enviaran el meu pare al cap dels seus delegats.'

Aixó va pensar de bell antuvi i així va ser a la fi. Quan el decret del papa

va arribar al bisbe, el va llegir als jueus i els va manar per ordre del papa totes

aquelles coses que havia decretat damunt d'ells, i que no hi havia réplica. Els

jueus van quedar molt consternats i van suplicar al bisbe que retiÉs de damunt

d'ells aquest mal. Peró ell els va respondre i els va dir:

-Us p¡ego que no em p¡esenteu a mi les vostres súpliques perqué no és

en la meva má poder-vos ser útil. Aquí teniu el dec¡et del papa: llegiu-lo i
sabreu que la meva má és massa curta per poder-vos salvar; perÓ si les Yostres

ánimes volen demanar una súplica, aixó és el que io us aconsello que feu:

envieu homes savis i honorables d'entre vosaltres al papa a Roma Perqu¿ li
presentin les seves súpliques. Potser es mostra¡á favorable i aixecará de

damunt Yostre aquest decfet.
Llavors els jueus de Magúncia es van presentar davant del Senyor amb peni-

t¿ncia, pregária í la práctica de la caritat. Després d'aixÓ van escollir dos rabins

i rabí Simó el G¡an com a cap d'ells PeÍ anar a Roma. Es deien: "Potse¡ el

Senyor fará un miracle per a nosaltres i inclinara el cor del papa envers nosal-

tres per a bé,. Mentrestant van circumcidar els seus fills i no van actuar d'acord

amb el decret, perqu¿ en secret el bisbe havia trobat conYenient que així ho
fessin mentre no retomessin els enviats.

Els tres escollits es van posar a caminat i van arribar a Roma. Es van acon-

sellar amb els iueus de la ciutat sobre el que havien de fer en una cosa tafl

Srossa i dolenta com aquesta. Quan els iueus de Roma v¿n sentir aquestes

noves es van sorprendre molt i van dir:

-Qui pot creure aixó? Mai no hi ha hagut un papa tan bo amb els jueus

com aquest papa. Sempre va 
^comp^nyat 

de jueus; alguns d'ells són els seus

confidens i els seus consellers i també sempre juguen amb ell al ioc dels

escacs, i sense ells no pot viure. Com Pot haver canviat de sobte el seu cor
eri odi?

Van dir també que no creien que aquest decret hagués sortit del papa, sinó
que el bisbe se'l va inventar en el seu cor per fer mal als jueus de Magúncia.

Llavors rabí Simó el Gran va mostrarlos el decret que el papa havia enviat

i el segell de la seva m¿ que hi havia al damunt. Uavors els jueus de Roma van

veure que la cosa era cefta i van fespondrel

-Aixó no pot ser altra cosa que la ira del Senyor s'ha encés contra vosaltres

i ha incitat el papa a decretar contra vosaltres aquest decret.

I van convocar un dejuni i van multiplicar les pregáries i les obres de cari-

tat.
Els enca¡regats de la comunit¿t de Roma var. anar al cardenal que veia

sempre la cara del papa i li van suplicar pels jueus de Magúncia El cardenal

els va dir:
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-Vosaltres sabeu que aquest decret és un decret del papa, que el va enviar
al bisbe de Magúncia. I jo qu¿? eu¿ faré per vosaltres si no us puc ser útil?

Perd els va prometre que donaria suport a la seva súplica i que en padaria
bé com a defensor I els va manar que preparessin una carta de petició i que
ell portaria aquesta petició escrita al papa. I aií ho va fer

Quan va arribar la petició aI papa i la va llegir, va saber que ells eren els
delegats que venien de Magúncia. I va manar que els portessin davant seu. Així
va anar rabí Simó el Gran amb els dos rabins que l,acompanyaven al cardenal
en cap. Ell va informar el papa que els jueus havien vingut tal com havia manat
i que demanaven de veure'l en persona i de parlar amb ell cara a cara. El papa
va lespondrer

-Que vingui el cap del t¡es i que es presenti davant meu ell tot sol.
Així rabí Simó -que era el cap i el més vell dels dos comparrys seur va

veni¡. Semblava com un ángel del Senyor dels exéfcits. euan va veure la cara
del papa, rabí Simó es va agenollar damunt del seus genolls i es va prosrernar
En aquell moment el papa sei^ i iügav? a escacs amb un cardenal que seia
davant seu. En veure rabí Simó el Gran, es va inquietat molt i li va manar que
s'alcés de la seva posició de genolls i que s,assegués en una cadira fins que s,a-
cábés el joc. Ell havia reconegut el seu pare en el moment que va aparéixer
davant seu, peró el seu pare no el va con¿ixer.

Quan va haver acabat el joc el papa es va girar vers rabí Simó i li va dir:
{om estás?

Rabí Simó li va respondre amb un plor amarg i li va respondre la seva pre-
gunta i va voler cau¡e pef segona vegada als seus peus. El papa ni li va per-
metre que ho fes i li va di¡:

-He escoltat bé la teva petició i la teva súplica ha pujat a les meves orelles;
peró moltes paraules d'acusació m'han arribat sobfe vosaltres des de Magúncia.
Per aixó vaig fer aquest decret contra vosaltres.

En el curs d'aquestes paraules el papa va comengar a clebat¡e amb rabí Simó
amb gran casuística i rabí Simó gairebé no trob¿ resposta per donar a la seva
pregunta tan subtil. Ell es va sorprendre molt en veure aquesta amplitud de cor
en un home estranger, que si era explicada no es podia creure. Durant mig dia
van seure i van debatre fins que el papa va d|r:

-Amic, veig que ets un gran erudít i els teus geÍnans que et van enviar a
mi no es poden ave¡gonyir de les esperances que van posar en la teva boca.
An cada dia vind¡an jueus a jugar a escacs amb mi i et prego que tu tamE
t'asseguis amb mi i iugarem una vegada. pel que fa a la teva petició, no que
dará pas sense efecte.

Rabí Simó era un virtuós meravellós en aquest joc i no se,n trobava cap com
ell en tota la terra, perd amb tot i aixó el papa el va vénce¡ aquesta vágada.
Rabí Simó en va quedar molt sorprés. De nou van seure i yan padar sobre les
diverses fes i rabí Simó va senti de boca del papa coses grans i meravelloses,
que van ser considerades com un prodigi al seus ulls.
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A la fi de les paraules, rabí Simó va repetir la seva petició i va esclatar en
un gran plor, El papa li va dir:

-Que se'n vagin tots els presents.
I tothom se'n va ana¡. Llavors va caure damunt del coll de rabí Simó. va Dlo-

rar i Ii va dir:

-Pare estimat, no m'has conegut?
I rabí Simó no va entendre qu¿ volien dir les paraules del papa. Ell va res-

pondre:
-on he tingut l'honor de conéixer Vostra Santedat?
El papa va dir tot seguitl

-Pare estimat, que no et va desaparéixer un fill, quan era un infant, al prin-
cipi dels seus dies?

P¿bí Simó va quedar trasbalsat i va dir:

-Sí, va ser tal com dius.
Llavors el papa es va donar a con¿ixer a ell mateix i va dir en veu alta:

-Jo sóc el teu fill que va robar una foraste¡a un dissabte. Per quin pecat va
venir sobre tu aquesta tristesa, mai no ho he sabut; peró el que sí he sabut i
en sóc testimoni és que l'afer ha so¡ti¡ de Déu. I a¡a la meva ¿nima ha sortit
per veure la teva cana i per obrir la teva o¡ella perqué he decidit abandonar la
meya nova fe i retomar al Déu dels meus pares; per aixó vaig dec¡etar amb
astúcia el decret, sabent d'entrada que els iueus t'enviarien a tu per demanar
que fes passar Ia desgrácia del decret. Ara l'anul.lo i hi haurá pau sobre vosal,
tres. I ara, pare, digues-me si hi ha esperanga per a la meva fi i si hi ha algu
na expiació per a mi davant de Déu.

Li va ¡espondre rabí Simó:

-Fill meu estimat, treu-te aquesta preocupació del teu cor perqué tu vas ser
forgat quan encara e¡es un nen i vas ser robat dels teus pares i de la teva fe.

El fill va continuar demanant:

-Peró pare, vaig conéixe¡ ia fa molts jorns, que havia nascut jueu, i amb tot
i aixó em vaig establir entre els gentils fins avui. El gran benestar de qué gau-
dia em va impedir de retornar al Déu veritable. Déu em voldrá perdonar?

Li respongué rabí Simó:

-No hi ha res que pugui oposar-se a Ia convenió i a qui ho reconeix i aban-
dona el pecat li ser) tinguda misericdrdia.

-l ara -va dir el fill- tu retorna en pau a casa teva en el nom del Déu
d'Israel i presenta els decrets que posaré a la teva má al bisbe i us deixará. Que
ningú no conegui les paraules que hem estat padant. Dintre de no massa dies
vindré vers tu a Magúncia; perb abans d'abandonar el meu lloc i el meu servei
faré una cosa com a memorial i la deixaré darre¡e meu per al bé dels jueus.

Rabí Simó va retomar amb els seus amics i amb els jueus de Roma i els va
mostrar el decret del papa que anul.lava la senténcia. Ells se'n van alegrar molt.
Després d'aixó va retomar a la seva ciutat i va lliu¡a¡ el decret al bisbe i hi va
haver goig i alegda per als jueus en tota la ciutat. I a la seva esposa li va reve-
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lar el secretr el seu fill perdut és el papa. Quan va senür aixó va esclatar en un
gran plany i es negava a ser consolada; peró rabí Simó li va dir:

-Estigues tranquil la i no et lamentis perqué dintre de poc aquest fill nostre
estará entre nosaltres.

Mentrestant el papa va escriure un llibre que predicava I'apostzsia contr¿ la
fe i el va deixar com a memorial. Llavo¡s va deixar un manament per a tots els
papes que vinguessin després d'ell que el llegissin. Llavors va fugir en secret.
Ya anar a Magúncia i va retomar al Déu d'Israel en veritat i sinceritat i es va
convertir en un home jueu molt important als ulls de tot el poble. Peró a Roma
ningú no va saber on havia ar¡at o qué li havia passat.

Sobre aquest afer ¡abí Simó el G¡an va compondre un himne per al segon
dia de Cap d'Any que diu: .Déu ha mostrat la seva grácia (El-banan) ala seva
heretat per fer-lo millo¡ar en bondat'. És per aixó que els lectors no han de
creure que les paraules d'aquesta história són vanes o insensates, sinó que són
veritables i correctes i que no hi ha mentida en elles.

N'hi ha molts que diuen que en el ioc dels escacs rabí Simó va conéixer que
ell era llavor jueva. I també n'hi ha mols que diuen que realment va reconéi-
xer que havia de se¡ el seu fill perqué el papa ltgava tal com li havia ensenyat
el seu pare quan encara era un noi i va comengar a aprendre aquest ioc.

Que el Senyor ens perdoni els nostres pecats pels m¿rits de rabí Simó el
Gran! Amén. Pausa.
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38. El savi i el príncep

Rabí Xelomó Yisbaqí o Raixí (1O4O-1IOt ua ser un dek erudits més grans
de La bítrória del judaisme. Els seus comentaris a la Bíblia i al Talmud de
Babildnii es publique'n al costat de totes les grans ediciot'ts d'aquests textos reli-
giosos. Va uiure tota la seua uida a Troyes (nord-est de Franga). Jofre de
Bouillon (ca. 1058-11OO) ua ser el cap de la noblesa durant la Pr¡mera Croada.
Després de Ia conquesta de Jensalem, en ua ser gouernador durant un any per-
qu¿ ua morir a Jafa I'any 110O. Aquest conte és un bon ernple d'un tena
recurrmt en la tradició juexa: un rei (o el seu cap militar) demana consell a
un r.tbí jueu .

Font: c. Ibn Yabya, íalée\et ha-Qabbalal¡ p. 3a.

Jo he vist escrit que hi havia un príncep a Franga que es deia Goif¡ido en
la llengua de Grécia. Era un he¡oi i un home de guerra, cruel i exterminado¡.
La saviesa de F¿ií era coneguda fins i tot enüe els gentils perqué totes les
nacions li feien consultes, El príncep va enyiar a ce¡cado des de la ciutat a la
seva terra, peró Raií va refusar d'anar-hi pe¡qu¿ coneixia que I'home el volia
afligir El príncep es va indignar í va cavalcar amb tot el seu exércit i va arrar
a casa de Paixí. Ell va pujar fins a la seva casa d'estudi i va trobar-hi totes les
portes obertes i també els llibres, perd no hi va veure cap home. Llavo¡s va cri-
dar en veu alta:

-Xelomó, Xelomó!
I Raixí va respondre:

-Qu¿ cerca el meu senyor?
El príncep va dir:
-On ets?

I Raixí va respondre:

-Sóc aquí.
I aií va ser diyerses vegades. Llavors el púncep va quedar pe¡plex, va sor-

tir de la casa d'estudi i va demanar:

-Hi ha algun jueu aqu?
Va venir davant seu un dels deixebles. El príncep va dir-li:
-Digues al rabí que vingui cap a mi. Jo li prometo pel meu cap que no rebrá

dany.
Llavors Raixí va baixar cap al príncep i es va agenollar davant seu. El pín-

cep el va fe¡ aixecar i li va dir:

-Ara he vist la teva saviesa, per aixó r,'ull que m'aconsellis sobre una gran
cosa que haig de fer: he preparat cent mil cavallers i dos-cents grans vaixells i
lull conquerir Jerusalem. Jo també tinc a la ciutat d'Ecron set mil alt¡es cava-
llers. Jo confio en el Senyor per véncer els ismaelites que viuen allá perqué els
falta I'an de la guerra. A¡a fes-me conéixer el teu parer i no tinguis por.
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Llavors va respondre Raixí en poques paraules:

-Tu hi anir¿s i conqueriris Jerusalem i regnar¿s sobre ella durant tres dies.
El quart dia els ismaelites te n'expulsaran i tu fugir¿s i retornarás a aquesta ciu-
at amb tres cavalls.

El pdncep va sentir molta amargura i va dir:
-Pot ser que les teves paraules siguin correctes, peró si jo retomo amb qua-

tre cavalls donaré la teva cam per mentar als gossos i mataré tots els jueus de
Franea.

Ell va panir i li va passar tot el que F¿ixí li havia profetitzat (peró ell va
retornar amb quatre cavalls), i es va pfoposaf de ferJi mal, peró el Senyor va
rompre el seu propósit, perqu¿ quan va entrar per la portá de la ciutat va caure
una pedra de la llinda de la porta i ya matar un dels seus companys amb el
cavall damunt del qual cavalcava. El píncep es va espantar molt i va recon¿i-
xer que les paraules del jueu eren veritables. Va anar vers Raií per prostemar
davant seu abans de retornar a casa seva, peró es va trobar que se n'havia anat
d'aquest món i va fer un gran dol per ell.

Fins aquí és el que he hobat i us ho he escrit breument.
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39. Rabí Moisés ben Maimon i els metges: el verí

Rabí Mois¿s ben Maimon (113r12U), conegut també com a Maimónides
o Rambam ua ser filósoJ codiJicador de les lleis rabíniques i metge reial de lal

corl de Saladí (1137-1199. Coffi a cirnal del judaisme medieual -amb una
reputació i impoñAncia mantinguda al llarg de tota la bistória d'Israel-,
Maimónides ba esdeüingut el subjecte d'un cicb de narra.cions folklónques, la
major part d,e les quak se centren en la riualitat -real o irnaginada- entre ell i
ek a,ltres metges de Ia cor7.

Font: Eli¿zer ben Aaron Arak¡e, Sefer ha-Ma'aéiyyot, número 16.

Es diu que Rambam -que la pau sigui sobre ell- va ser ministre d'un rei
d'Espanya, que el va engrandir i el posa per damunt de tots els ministres que
tenia. De la gran saviesa que tenia era un erudit en totes les savieses, espe-
cialment en la saviesa dels remeis, per aixó el ¡ei l'estimava molt. Amb el
temps, pel gran honor amb qué el rei l'honorava, els ministres van sentir-ne
gelosia i malparlaven d'ell davant del rei, fins que ell va fugir i va anar a Egipte.
Ell coneixia perfectament la llengua arlbiga, peró no coneixia la llengua dels
caldeus ni dels medes.

Quan va ser a Egipte va agafar alumnes d'A.lexandria i de Danrasc i va esta-
blir una gran académia rabínica, i la seva fama es va escampar lluny. La seva
saviesa era famosa entre els jueus, peró oculta entre les altres nacions per la
manca de coneixement de les seves llengües. Ell va escollir estudiar la llengua
dels caldeus i dels agarencs, i en set anys va con¿ixer perfectament les seves
llengües. Aleshores la seva fama va ser coneguda per tota la tera i el rei
d'Egipte el va agafar per metge.

A Egipte hi havia el costum que el soldá s'assegués uns dies determinats en
el seu tron; i tenia set graons de seients sob¡e els quals seien els grans savis i
els mini$tres. El rei no sabia en quin d'aquells set g.raons s'havia d'asseure
Rambam, perqué trobava que la seva saviesa estava per damunt de la de tots
els savis en totes les savieses. I el mestre, per raó de la seva gran modéstia no
volia mai seure en cap d'aquells graons.

Quan van veure els ministres i els savis del rei que seien en aquells graons
l'honor i I'amor amb qué el rei I'estimava, li van teni.r molta gelosia i van par-
lar amb el ¡ei de mane¡a esgarriada sobre ell, fins que van arribar a una dis-
puta sobre la saviesa dels remeis davanr d'ell. Van acordar entre ells i es van
dir l'un a I'altre:

-Qui venci el seu company señ I'expert en la saviesa dels remeis.
Van rebre el remei que Rambam havia preparat per a ells i Rambam va rebre

el remei que ells havien preparat per a ell, i se'l van beure davant del rei; peró
van posar la condició que Rambam es begués prirner el remei que ells li havien
preparat i després ells se'l beurien. I així va acceptar de fer
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El dia assenyalat Rambam va explicar I'afer als seus deixebles, i els va sem-
blar molt malament. Ell se'n va burlar i els va manar totes les propietats i remeis
que necessitaria abans i després de beure el beuratge. Després ho van arrln-
jar tot amb gran cura. Llevors els deixebles van proclamar un dejuni i una pre-
gária al Senyor per al seu mestre.

El rabí va anar davant del rei. Els metges li van donar un got que feia ator-
dir i se'l va beure. Tot seguit va retornar a casa seva. Els seus deixebles li van
fer segons els havia ordenat, i el Senyor I/a estar amb ell i es va guarir.

I el tercer dia ell va 
^¡at 

també davant del rei i tenia un verí mo¡tal a la
seva má. la gent va quedar perplexa en veure com el jueu s'havia salvat.
Aleshores es van veure en la necessitat de beure també ells i en van mori¡ deu
en preséncia del rei. El Íei se'n rra meravella¡ i li va donar honor damunt d'ho-
nor. I aií el rabí va augmentar I'honor i la glória als ulls del rei i dels minis-
tres; mentre les cares dels qui I'odiaven van ser (negres) com les vores d'una
rnarmita; i ell va poder seure en pau.
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40.Ia pareboh de les dues pedres precioses

Ibn Verga (1460-1554) ua ser un bismri¿dor i un cap de Ia comunilat deb
jtta6 etpulsats d'Espanya en temPs dek Rei"t Catdlics. El seu llibre El cepfre de

Jud^ ua ser escrit cap a I'anJ) 1520, @ no ua ser publicatfrns després de Ia seua

mort (ca.1560-1567). Aquesta obra conlé narracions sobre els sofriments que
uan patir els jueus expuhax d'Espanya l'an! 1492. In. parAbola cle bs dues pedres

era urm al legoria relgiosa popular m la literatura italinna del Rmaixement.
Font: S. Ibn Verga, Sefer Sevet Yehudat\ p. 5J-54.

És una história del rei Don Ped¡o el Vell i Nicolau de val¿ncia. Va dir
Nicolau:

-He senüt sobre tu, rei nostre, que és el teu noble desig sortir a fer la guer-
ra contra els teus enemics. Per qué has de sortir, senyor nostre, contra els ene-
mics que són a fora i deixar els qui són a dins? Són els jueus que han fet créi-
xer el seu odi contra nosalt¡es. En els seus llibres hi ha escrit que no els és per-
més de deixar-nos en pau.

El rei respongué:

-Has sentit aixó amb les teves orelles?
Va dir Nicolau:

-Ho he sentit d'un d'ells que ha vingut a la nostra religió.
Va dir el rei:

-No és digne de creure'I, perqué a qui ha canviat la seva fe li és hcil de
canvia¡ els fets. A més, I'odi a causa de la religió, no és sinó odi accidental per-
qué sols es proposa mostrar l'amor a la seva fe.

Li digué Nicolau:

-Jo sols estic preocupat per la seva arrogáncia, perqué davant la teva matei-
xa cara, senyor nostre, diuen que la teva fe és una fe mentidera.

El ¡ei va dir:
{¡idarem un dels savis jueus i li ho demana¡em.

Quan es va presentar davant seu, el rei li digué:
{om et dius?
Li respongué:

-Efraim xango (Sancho?).

Li digué el rei:
--Sembla que hi ha una barreja en tu: de la meitat cap avall, on hi ha el signe

de I'alianga, el teu nom és Efraim; i de la meitat cap amunt ets cristi¿ perqu¿
ensenyes el nom Xango.

Va respondre el jueu:

-Senyor rei, Xango és el nom de Ia família, peró és xantsí que ha estat

coromput en boca del poble.
Li disué el rei:
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-Que potser cerco la teva filla perqué m'hagis de dir coses sob¡e la teva
f amília?

Va respondre el jueu:

-Senyor rei, he dit Xango pe¡ distingir-me perqué hi ha molts d'Ef¡aims fora,
i si el senyor ¡ei em demana el nom entenc que és perqué em vol cofi¿ixer.

Li digué el rei:

-Suposem-ho així. Per qu¿ t'han portat davant meu? Perqué em responguis
quina de les dues religions és millor: la religió de Jesús o la teva religió?

Li respongué el savi:

-La meva religió és més bona per mi, segons la meva consideració, perquC
jo era un esclau d'esclaus a Egipte i Déu em va fer sonir d'alli amb signes i
prodigis; i la teva fe és més bona per a tu pe¡ la seva autoritat i duració.

Li digué el rei:

-Jo et pregunto per les relígions en si mateixes i no des del punt de vista
dels qui les reben.

Li digué el savi:

-Si és ben r'ist pels teus ulls, despfés de tres dies de consideració et res-
pondré.

Li respongué el rei:
-Que sigui aií.
Després de tres dies vingué el savi i es mostra enugat i de mal humor.
El rei li digué:

-Per qué fas tz¡ malz cara?
Respongué i li digué:
-Perqué m'han maleit sense haver fet cap mal; recau sobre tu senyor nos-

tre jutjar la meva causa. L'afer és el següent: fa un mes el meu veí se'n va anar
lluny i va deixar dues pedres precioses per als seus fills per a la seva sort. A¡a
m'han vingut a trobar els dos germans i em demanen que els faci con¿ixer la
singularitat i la diferéncia que hi ha enfte I'una i I'alrra. Jo els vaig dír:

--Qui és que les coneix millor que el vostre pa¡e? Ell és un gran expert en
el coneixement de les pedres i en el dibuix d'aquestes per aixó és anomenat
lapidario. Envieu-lo a cercar i ell us dirá la veritat.

'I va ser per causa d'aquesta resposta que m'han pegat i m'han insultat.
El rei va di¡:

-L'insult que t'han fet és inic: ells mereixen la culpa.
El savi va respondre:

-Ma,estat, que les teves orelles escoltin el que ha sortit de la teva boca. Vet
aquí que Esaú i Jacob e¡en germans i a cadascun se'ls va donar una pedra, i
ara el nost¡e senyor pregunta quina és millor? Enyia, majestat, un ambaixado¡
al nostre pare que és en el cel, que ell és el gran la.pidaria i ell et di¡á la dife-
réncia que hi ha entre les pedres.

El rei va dir:
-Has vist, Nicolau, la subtilesa dels jueus? Aquest savi és digne de dons i d'ho-

nor i tu et me¡eixes el cástig perqué has mentit sobre la comuniat dels jueus.
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41. Ia creació del gólem

El gólem ('massa informe') és unafigura bumana que rep oida i mouimm4

'4 a dir, que és .creada" ter mftjA de bs arts mAgiques i, sobretot, per la intn-
cació del nom inefable de Déu.

Rabí Judair lr,eu, ben Bessalel (ca. 1 t2, 1609) t w ser conegut amb el sobrenom
del Mahanl de Praga (acrinim de Morenu ha-rav rabi Loew 'el nostre npstre i sm-
pr rabí Loan'). Va ser un gran enulii: tal.mudista, moralista i maémA c.

Yodel RosmtErA (1860-1939 Lut publicar les bistórd sobre el Mabaral i el
gólem I'any 1%D. Fn el seu llibre afr.rmaur que 16 baukt copiades d un ttuanuscrit
escrit per rabí kaac Qobm, que bauia paúicipt en els *deteniments narruts. Ia
in&sttgació bistórica i lterAria sobre el terLx de Rxenfury ba demostrat qte conté
erorc m eb n/:'ms i m la tawra.Jia, crxa que .fa pensar Erc ens trolEm dtatnnt
d'un text de creació lúeraria més qLE no pas daLsn d un rel.at bistdric.

1.21



122 JoAN FER¡ER r ,\ssuMPTA MARÍNEZ

El Mabaral Da comenpar a ser associat amb a.ctiuitats mdgiques a prin-
cipis del segle XWII. La tradició sobre la creació del gólem ua néixer a
Polónia al uoltant de la figura de Elies Baal Xem de Chelm (mort I'anJ,
1583) i ua ser a mitja.n segle XIX quan la creació del góletn ua ser atribui:-
da al Mabaral.

Font: Y. Rosenberg, Nifla'ot Maharal im ha-Golem mi-PflBe, p.3.4.8.11 12.23.

A la ciutat de Worms hi havia un home iust i gran que es deia Bessalel. I li
va néixer un nen la nit de Pasqua, al bell mig del sopar ritual. El fet s'esde-
vingué I'any cinc mil dos-cents setanta-tres de la Creació (1513), quan Israel es

trobava molt perseguit pels pobles cristians que els acusaven falsament de
necessitar sang de cristians per la festa de Pasqua, per barrejarJa amb els pans

sense llevat. I precisament quan va néixer el fill va portar a la seva fe salvació

i alliberament, perqué quan la seva mare va ser presa pels dolors de pan i la
gent de la casa va córter al carrer per fer venir una llevadora, van conéixe¡ un
complot de gent que portaven un nen cristie mort en un sac a fi d'aixecar una

falsa acusació. I rabí Bessalel, el pare del nen, va fer un profecia sobre aquest:
.Aquest ens consolará i ens alliberará de la calúmnia de la sang. El seu nom a
Israel será Judá Lleó, tal com está escrit: 'Judá, fill meu, ets un cadell de lleó
que tornes de la caga" (G¿nesi 49,9),.

El nen va créixer i fou gran en la Torá i va ser un gfirn savi en totes les

savieses i en totes les llengües. Va ser rabí a la ciutat de Poznan i d'allí va ser

nomenat rabí i cap del tribunal rabínic de la santa congregació de Pf?.ga l'any
cinc mil tres-cents trenta-dos de la Creació (1577-1572). En el temps que va ser
nomenat ¡abí conien temps dolents per als jueus per culpa de la calúmnia de

sang. Per causa de la calúmnia de sang van sof¡ir molt: molta sang de perso-

nes d'Israel, netes de tota culpa, va ser vessada com aigua per res, per raó d'a-
questa menyspreable calúmnia.

Alesho¡es el rabí va formular una pregunta en somnis: .Amb quina forga

será possible oposar-se als clergues?' I li va aribar una resposta del cel segons
l'ordre de I'alfabet hebreu: 'Tu (irlefl) crearás (bet) un gólem Guímel) d'argila
(dálet) adhesiva (he) que tallare (vau) estrange¡s (zain), l'escamot (het) que
Iacera (tet) Israel (iod)'.

Va dir aquest savi que en aquestes deu inicials hi hayia combinacions de
noms (divins) que sempre tenien la possibilitat de crear amb la seva forEa un
gólem vivent d'argila. Aleshores va cridar en secret el seu gendre i el seu gran
deixeble rabí Jacob Sasson i els va most¡a¡ la resposta del cel que havia obtin-
gut per mitje de h pregunta en somnis. Els va lliurar el secret de la creació del
gólem amb argila i pols de la terra i els va dir que volia agafar-Los com a aju-
dants en la tasca de la creació pe¡qué per a la creació es necessiten les quahe
forces dels quahe elements: foc, aire, aigua i te¡ra. I sobre ell mateix el savi va
dir que havia nascut sota la forga de l'element aire, mentre que el seu gendre
havia nascut sota la forg¿ de I'element foc i sobre el seu deixeble va dir que



LEs Mls JtrEvF.s: LLECENDE\ DF L{ TMDIc¡o D ISR^TL

havia nascut sota la forga de l'element aigua, per aixó per mitjá de tots tres
podrien acabar completament la creació. Els va manar que no revelessin aquest
secret a cap home i els va urgir a fer pregiries i actes de reparació durant set
dies.

Quan van haver passat els set dies era I'any cinc mil tres-cents quaranta de
la Creació, el dia vint del mes d'adar, a les quatre després de mitja nit, van anar
tots tles per darrere de Ia ciutat de Praga fins al riu. Van cercar per la ¡iba del
riu fins que van trobar un lloc on hi havía arg a i fang. Van fer amb el fang la
fo¡ma d'un home: tenia l'algada de tres colzades i li van fer una cára, mans i
peus i el van deixar com un home que reposa ajagut d'esquena. Llavors tots
tres es van posar drets als peus del gólem amb les cares davant Ia seva cara.
Llavors el rabi va manar al seu gendre que fes la volta al gólem set ve¡¡ades
comengant pel costat dret i fent la volta fins al cap del gólem i del cap fins als
peus pel costat esquerre. Li va donar unes combinacions de lletres que havien
de ser dites mentre feia la volta. I ho va fer aií set vegades. Quan es van aca-
bar les voltes el cos del gólem s'havia tornat vermell com brases de foc.
Després d'aixb el rabí va manar al seu deixeble que fes set voltes com aque-
lles i li va lliu¡a¡ altres combinacions de lletres. El deixeble va fe¡ el que li havia
manat el seu mestre i quan va acabar les voltes el foc s'havia extingit perqué
I'aigua havia aribat al cos i havien comengat a sonir vapors del cos del gólem,
les ungles van sorti¡ de l'extrem dels seus dits i també es va omplir de cabells
com un home de trenta anys. Llavors el rabí va fer set voltes al voltant del
gólem. I quan va haver acabat ell les seves voltes van dir tots tres alhora el ver-
set: "Li va infondre I'alé de vida, i I'home es convertí en un ésser viu, (Génesi
2,7). En l'ake que es respira cal que s'hi trobi foc, aigua i esperit, que són els
tres elements matemals, tal com esti escrit en el Llibre de la creació.

Quan van haver acabat de dir aquest veruet, el gólem va obrir els ulls i va mirar
el rabí i els seus deúebles com un home perplex. Llavors el rabí el va cridar amb
veu exigent: "Aixeca't damunt els teus peus!,, I el gólem es va algar damunt els
seus peus. ü van fer posar vestits que havien pres amb ells; eren uns vestits ade-
quats per un servent d'un tribunal rabínic. També li van posar botes als peus.

El rcbí va dir al gólem:

-Sápigues que t'hem creat de la pols de Ia terra perqué guardis els jueus de
tot mal i de tota desgrácia que sofreixen dels qui els odien i dels qui s'han allu-
nyat d'ells, Et dir¿s Josep i viurás a casa meva: habitares I'at del meu tribunal
rabínic. Farls la feina de servent del tribunal rabínic. Escoltarls la meva veu en
tot el que et rnani, fins i tot si és entrar dins el foc, endinsar-te en les aigües
poderoses o saltar de la toffe fins que hagis complen la meva ordre comple-
tament i fet tot el que t'hagi enviat a fer.

El gólem va moure el cap davant les paraules del rabí com un home que
accepta les paraules del seu company. En resum, el gólem es va conveftir en
un home entre els altres homes: hi veia, escoltava i entenia, peró el poder de
la parla no era en la seva boca.
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Tres homes havien sortit fora de la ciutat al vespre, i a I'hora sisena del matí,
abans que s'il luminés el dia van retornar a casa quatre homes.

El que el rabí va dir a la gent de casa serza sobre el gólem va ser que quan
va anar ben aviat al matí al bany ritual es va trobar pel carer aquell pobre mur
i va veure que era un beneit i per aixó se'n va apiadar i el va fer venir perqu¿
fos l'ajudant dels servents del tribunal rabínic. Els va donar l'ordre i els r'a urgir
que no l'utilitzessin per les necessitats del servei de la casa. I als qui havien fet
amb ell l'obra del gólem els va dír que I'havia anomenat Josep perqué conti-
nuava en el seu interior I'espedt de Josep Xedá, esmentat en el Talrnud, que
era meitat home i meitat dimoni i que havia servit els savis del Talmud i els
havia salvat dive¡ses vegades de grans desgrácies.

EI gólem seia sempre a la sala del tribunal rabínic, a l'angle de l'extrem de
la taula, aguantant-se el cap amb les mans, com un gólem mancat de saviesa i
enteniment i no pensava ni es preocupava per cap cosa del món, EI rabí va dir
sobre ell que si anava pel mig del foc no es cremaria i que les aigües dels rius
no I'ofegarien, ni tampoc l'espasa no el mataria.

EI rabí Maharal va fer ús del gólem sols per salvar lsrael de les desgrácies i
especialment el va usa¡ per lluitar contra la calúmnia de la sang, que es va
escampar aleshores, tal com ha estat dit i que moltes desgrácies van sofri¡ els
¡esidents heb¡eus de la ciutat de Praga i dels seus encontorns per causa d'a-
questa calúmnia. I quan calia que el rabí enviés el gólem a un lloc on no era
convenient que fos vist per cap home, aleshores el vestia amb un amulet escrit
en un pergamí de cérvol per miti¿ del qual podia veure i no ser vist.

Durant tot el mes anterior a la festa de la Pasqua anava pels carrers del barri
(jueu), a les ordres del ¡abí, durant les nits i quan veia algun home que porta-
va una c)rrega a les espadles o a I'esquena o bé posada damunt d'un carro,
llavors hi corria per examinar qué hi portava o caÍfegava. Si reconei¡a que
aquella cosa era un nen mort per llengar pel carrer dels jueus, Ilavors agafava
I'home amb el cadáver i els lligava junts amb una corda amb qué anava cen-
yit i els estirava amb má forta fins a la casa del consell on es trobaven el cap
dels jutges i els guardians de la ciutat. Allí I'home er:r empresonat i lliurat als
magr$rats.

El poder del gólem estava per damunt de la natura i va fer molt tots els dies
de la seva exist¿ncia.
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42.La mort del gólem

Després d'aparéixer la llei que anul lava tot judici sobre la calúmnia de la
sang i que s'hagués pacficat la terra, el rz,bí va. fer desaparéixer el gólem del
món. Va manar als seus deixebles que fessin una volta al seu voltant set vega-
des, a la nit, i els va di¡ les combinaciors de lletres que van ser dites quan va
ser creat, peró a I'iffevés. A la ff de la setena volta, el gólem va romandre aja-
gut damunt la seva esquena com un espantall i sense esperit.

Li van treure els vestits i el van embolcallar amb dos mantells de pregá-
ria vells i el van trnagar sota una pila de llibres esparracats a les golfes del
rabi.
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43.U¡ conte del temple

La llegenda que trad.utnl tot seguit ua ser recollida de la tradició oral de
diuerses cotnunitats jueaes del segle XIX i b4 passat a Íormar part del patrino-
ni ¿tic i perlagógic del poble jueu contemporanL

Font: S. B. Husin, Ma,aíeh Nissim, p. 35.

En el lloc on va ser construi't el nosrre gloriós temple hi havia hagut un
camp que havien heretat dos gemans. Un tenia esposa i fills i el seu germá no
tenia ni esposa ni fills. Vivien junts en una casa en pau, tranquil.litat i ale¡aria
en el t¡os de terra que havien hefetat del seu pare i t¡eballaven el camp amb
la suor del seu front.

En el temps de la sega del blat aplegaven les garbes al mig del camp, batien
les espigues i feien dues piles iguals del blat que havien recollit: una pila per
a cadascun d'ells, que deixaven allá, en el camp.

Aquella nit, mentre jeia en el seu llit el germá que no tenia esposa ni fills,
es va dir en el seu cor: Co vilrc sol i no hi ha ningú amb mi que hagi de rebre
el pa que li pertoca; peró el meu germá no és així perqué té esposa i fills. Per
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quC, doncs, ha de ser la meva part com la seva?' I es va llevar durant la nit i
va arLar d'am gat, com un lladre i va agafar garbes de la seva própia pila i la
va posar a la pila del seu germá.

I el seu germa va dir a la seva dona:

-No está bé repartir en dues pans iguals el gra del camp: una meítat per a
mi i una meitat per al meu germd.Ia meva sort i la meva part és millor que la

seva perqué el Senyor m'ha donat una dona i fills, mentre que ell va sol i no
té zlegri" ni cant, tan sols la collita que ha aplegat del camp; per aixó, vine
amb mi, esposa meva, i en secret afegirem una paft de la nostra a la seva.

I ho van fer així,
L'endeme al matí es van sorprendre en veure que les piles eren iguals que

abans; peró no van dir res aquell dia, peró van tomar a fer alló mateix la seSo-

na nit, la te¡cera i la quarta, i cada matí es ffobaven les piles iguals.
Cadascun d'ells va pensar en el seu cor que calia investigar la cosa. cadascú

va anar al vespre a fer el seu fet i un germ¿ es va trobar I'altre amb les garbes
a la má. Aleshores van entendre el fet i es van abragar i es van besar l'un a I'al-
ffe. I van donar grácies a Déu perqué els havia donat a cadascun d'ells un
germá bo que feia bones obres i anava per la justícia i la rectitud.

I vet aquí que el Senyor va desitjar aquell lloc on els dos germans havien
tingut aquell bon pensament i havien realitzat aquella bona obra. Per aquesta
raó va ser beneit pels homes de la terra i els fills d'lsrael el van escollir per
construir-hi una casa Der al Senvor
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44.Els fonarnents del temple

Ek uiatge8 occidentak que uan alMr a Jerusalem abarx de la conquesta
otomana de la ciutat en el segle XW no fan cap referéncia al Mur Occidental
o Mur dels Planls. En aquesta uersió del conte el soldd que ua descobrir aques-
ta pañ del temple que ua sobreuiure a la destrucció del ,etnple deJerusalem que
bauien fet ek romans I'any 7O després de Crkt no 8 identificat, peró altres
narracilJtxs parlen de Selim I (1512-1520), que ua conquerir Jenlsalem I'any
1517 i del seu fill Suleinxan el Magnífic (152O- 1566), que ua construir la mura-
Iln al rcltant de la ciutat.

Font: M. M.Rekcber, Sa.are Ye éalayim, p. 4243.

L'any tles-cents del sisé mil.lenni (1539-L540) van ser descoberts els fona-
ments del temple tal com havien restat per casualitat. Quan el soldá va con-
que¡if Jerusalem va desitjar per residéncia l'edifici on arahihala casa del con-
sell dels jutges ismaelites a I'occident del temple, que havia estat I'edifici de
pedra tallada de les sessions del Sanedrí. En la seva llengua és anomenat
Mahkimá 'llengua dels savis', per causa dels savis del Sanedrí.

Un dia el ¡ei va veure una dona vella forastera que portava un sac ple d,es-
combraries i les tirava en un abocador proper del seu habitatge. Es va indig-
nar molt perqué gosava embrutar el lloc del seu honorable habitatge I rra mana¡
que portessin la dona davant seu, Ella es va justificar tot dient:

-Jo sóc (descendent) dels romans i el lloc del meu habitatge és a dos dies
de camí de Jerusalem, peró jo compleixo el manament dels meus pares, per-
qué els caps dels romans van esrablir que tothom de Jerusalem havia de por-
tar les escombraries aquí cada dia i tothom qui visqués als voltants, dues vega-
des cada setmana, i el qui visqués a tres dies de camí, una vegada al mes, per-
qué aquí hi havia el temple del Déu d'Israel i ja que les seves mans no van
poder arrasarJo fins als fonaments van decretar que havia de quedar cobert
d'escomb¡aries i fang del carrer a fi que no en restés memória.

Quan va haver acabat de padar el rei rza manar que fos lliurada a la guár-
dia fins que investigués l'afer per veure si havia dit la veritat. Va manar als seus
servents que s'estiguessin a fora i que agafessin qualsevol que portés escom-
bmries a aquest lloc; i tots els qui van arrestar van dir les mateixes paraules
que la dona. En veure el rei que deien la veritat, va fer passar una p¡oclama
per tota la tenar "Qualsevol que desitgi gdcia i afecte davant meu, que vingui
aquí i que faci tot el que vegi que fan les meves mans,. Llavors amb la seva
má ma agafar unes quantes bosses plenes d'or i de plata, també una cofa i una
escomb¡a i ya anar cap a aquell abocador i hi va escampar la plata perqu¿ hi
saltessin els pobres a recollirJes i traguessin les escombra¡ies d'aquell lloc per
causa del seu desig d'obteni¡ la plata. Ell es va posar al cap d'ells urgint-los a
fer la feina. Ell mateix es posá a fer la feina i a escomb¡ar amb els seus ser-
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vents i ministres. I així ho va anar fent al llarg de tot un mes, fins que van nete-

tar l'indret i es va descobrir el Mur Occidental i els fonaments que ara són vis-
tos pel ulls de tothom. I la gent que es va mantenir en la seva niciesa i van
continuar erant en aquells dies van ser empresonats. Entre aquests, tres dones
van ser esquarter:rdes i clavades arnb claus al voltant de la ciutat perqu¿
poguessin ser sentides i vistes. Aleshores va fer passar una proclam¿ per tot el
seu regne que no passés pel cor de ningú d'impurificar aquest lloc, ni d'esco-
pir-hi, ,a que er¿ consagrat al Déu d'Israel.

Després va cridar els caps dels lueus d'alli i els va parlar al seu cor de cons-
truir-hi un temple amb el seus diners. Ells li van respondre amb plors dient:

-Nosaltres hem de beneir nostre senyor el rei i d'agrair-li I'amor que ens ha
manifestat i que ha manifestat a aquest lloc sant, peró segons la t¡adició dels
nostres pares, no es possible que les nostres mans construeixin aquest temple
fins que vingui el Redemptor just per restaurar la seva glória com abans.

I el rei els digué:
--Si és aiú, coristruiré una casa de pregri¿ per a mi, tal com va di¡ Salomó:

.Fins i tot l'estranger que no forma part del teu poble d'Israel... si ve a pregar
en aquest temple, tu escolta'l des del cel, des del lloc on habites, (1Reis 8,41-
4J). Llavors els va fer torn¿r a les seves cases en pau i va proclamar per a ells
la llibertat en la seva terra.
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45. lrs tombes dels reis

Aquesta história ua ser recollida ter prinera uegada pel uiatger jueu
Benjamí d.e Tudela, peró pot prouenir de tradicions anteriars ja que FlaúJosep
¿/, Les antiguitats jueves descriu un incident semblant i el Segon llibre dek
Macabeus parla d'unfa andleg que es produí quan Heliodor intentA conÍiscar
el tresor del tenple de Jerusal.em.

Font: Jacob Baruc ben Moísés Halyim, Sivhe Yenréalayin, p. 22.

Al voltant de Jerusalem hi ha grafis muntanyes i a la muntanya de Sió hi ha
les tombes de la casa de David i les tombes dels reis que van venir darrere seu,
peró ningú no sap on són.

Una vegada va caure un mur de l'altar que hi ha a la muntanya de Sió i el
gran sacerdot va mana¡ al sacerdot que reconstruís el mur Li digué:

-Agafa les pedres de l'antiga muralla de Sió i construeix-ne I'alta¡.
I ell ho va fer aií.
Va llogar una vintena d'obrers a preu fet i van reure les pedres del fona-

ment de la muralla de Sió. Ent¡e aquells homes, n'hi havia dos que estimaven
I'alianga. Un dia, un d'aquells va fe¡ un convít per al seu company i després
d'haver menjat van anar a I'obra. Els va dir l'encarregat:

-Per qué heu trigat a venir?
Li van respondre:

-Quin mal et fa? Quan els nosffes companys van a menjar nosaltres fem la
nost¡a feina.

Ells treien les pedres, en van ¿ixecar una i van trobar l'entrada d'una cova.
L'un va dir al seu company:

-Entfem-hi i veurem si hi ha un tresor
Van anar entrant a Ia cova fins que van arribar a un palau gran construit

sobre columnes de marbre revestides de plata i or Davant hi havia una taula,
un cepÍe d'or i una colona d'or: era la tomba de David, rei d'Israel. I a la seva
esquerra hi havia la tomba de Salomó, també així i també les tombes de tots
els ¡eis dels regnes de Judá que van ser enterrats a[a. I hi havia unes caixes
tancades que ningú no sabia qu¿ contenien. EIs dos homes desitiaven entrar al
palau, peró vet aquí que un vent de tempesta va sortir de la boca de la cova,
els va colpejar i van caure a terra com morts i van jeure allá ffns a la tarda.

Vet aquí que un esperit va venir i va cridar amb veu humana: "Aixequeu-
vos, sortiu d'aquest llocl,

I van sortir rabent d'allá i espantats van anar a trobar el gran sacerdot i li
van explicar tots els fets. El gran sacerdot va enviar a cercat rabí Abraham el
Piadós, reclús (conegut com) al-Qonstantiní, que era un dels homes de
Jerusalem i li va explicar els fels segons aquells dos homes que venien d'allí.
Rabí Abraham li va respondre i li va dir que eren les tombes de la casa de
David i dels reis de Tudá.
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L'endem) van envia¡ a buscar els dos homes i els van trobar ajaguts damunt
els seus llits. Tenien por i van di¡:

-No hi entreu perqué no és desig del Senyor mostrar-ho a nin$¡.
I el gran sacerdot va rnanar que aquell lloc fos amagat í ocultat per a les

oersones fins al dia d'avui.
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46.la llanga del paixn

14 narració que traduhn tot seguit pertan! al cicle naratiu de les tombes
dels reis i té paral.lels en el folklore d'altres cultures.

Font: S. B. Husin, Ma'aéeh Nissim, número 2.

Vet aquí que en els anys antics el paix¿ de Jerusalem va visitar les tombes
de la dinasüa de David i vet aquí que allí hi havia una finestra que donava a
una cova, i en abocar-se del lloc on era a la finest¡a, li va caure la llanga encas-
tada amb perles i pedres precioses, Va manaf que li portessin la seva llanga i
van fer baixar un home ismaelita amb cordes fins al terra de la tomba. Després
d'un moment el van fe¡ puiar i vet aquí que eru mort i sense alé de vida.
Després hi van fer baixar un segon i quan el van fer pujar després d'un temps
llarg, vet aquí que era mon com el primer, i així un tercer i un quart. Llavors
el paixá va jura¡ que la seva llanga preciosa i valuosa li havia de se¡ ¡etorna-
da, fins i tot si per ella s'havien de perdre tots els habitants de Jerusalem. Peró
el cadi va dir al paixá:

-Senyor meu, no malmetis en la teva ira un gran nomb¡e dels fills de la fe!
Escolta, si et plau, la meva paraula i el consell del teu servent: envia un dels
teus servents al savi baixá (el cap dels jueus) perqué t'envii un jueu que faci
pujar la teva llanga. Si s'hi refusa, llavors ordena Ia destrucció de tots els jueus;
peró, segons el meu saber fidel, la teva llanga retornará a tu perqu¿ és gran la
grlcia dels jueus als ulls del profeta David i ell complirá els seus desigs i volun-
tats.

El fet va sembla¡ bé als ulls del paix) i va enviar (un servent) al savi baixá,
que era el cap dels rabins de Jerusalem i va manar que li enviessin un dels
jueus perqu¿ li reto¡nés Ia seva llanga de la tomba del rei David, que la pau
sigui sobre ell. El ¡abí es va posar a tremolar molt i es va estremir de poder
profanar Ia santedat del lloc de la tomba dels reis per les trepitiades de la plan-
ta del peu i es va sentir atribolat per la destrucció de la seva pet¡ia. La seva
inima va escolar-se en el plor i va suplicar al governador que li donés un
temps de tres dies. La seva petició li fou concedida. En retorna¡ a casa aplegá
tota la comunitat i va convocar un dejuni de tres dies í cada <1ia anava amb tots
els homes i els nens a la tomba de Raquel, la nostra mare, per ferli aribar
clams i preglries pels fills d'Israel: hi algaven veus de lamentació. L'endeme,
dia quart, va dir als fills de la seva congregació que estaven amb ell:

-Un de nosaltres ha de posar aquesta culpa en la seva ánima i ser lliurat als
boD(ins per tots nosaltres i anar a les tombes dels reis. Ara, qui de vosaltres hi
anirá i expiará per la congregació del Senyor?

En veure que tots estaven silenciosos i que no hi havia cap veu ni cap res-
posta, va continuar paflant:

-Si és així, llavors a dins será posada la so¡t i decidi¡d.
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La sort va recaure en el sagdstá de Ia casa de preglria, un home innocent
en els seus fets, que va respondre dient:

-Heus aquí un servent per al Déu d'Israel.
Llavors va preparar la seva ánima i es va santificar immergint-se res vefaa-

des dins el bany ritual, per anar pel camí de la mort. Es va separar dels fills de

casa seva i de la seva família i de tota la congregació que estava plorant sense
parar allá, en el camí de les seves passes per pujar a Jerusalem, al lloc de les

tombes dels reis de Judi. El paká ja esuva esperant allá amb el grup dels seus

amics i dels seus servents armats. I van fer baixar el sagriste de h sinagoga amb

una co¡da per la finestra. El paixi va inclinar la seva orella per escoltar a tra-
vés de la finestra amb molta atenció; el cor dels jueus que havien vingut per
acomiadar I'escollit per morir s'esÍemia en el seu interior.

Després d'uns moments van sentir de sobte una veu feble que deiar 'Feu-
me puja¡I"

Van estirar la corda i a poc a poc va aparéixer la llanEa i venia també amb
la beina plena de pedes i pedres precioses darrere la fulla. Llavo¡s va venir el
cap del sagrístá, la cara del qual era pil lida com la d'un mort; després va apa-

r¿ixer tot el seu cos. Ya allargar la llanga a l'atbnit paix¿ í tot el poble va caure
sob¡e la seva cara i va dir:

-Benei't sigui el Senyor Déu d'Israel!
I des d'aquell dia en endavant els jueus van ser molt honorats als ulls del

paixá.
Després d'aixb la congregació va fer crits de joia i d'alegria i hi va haver

convits, alegria i goig a cada casa. El so dels qui tocaven címbals i tambors se

sentia al voltant. I en la família del sagristá, va ser superior a totes les altresr li
van fer presents en menjar, en beguda i en presents d'or i de plata a desdir.

Tot el poble desitjava saber I'aspecte de les tombes dels reis i la seva semblanEa

i el que li havia passat ale; peró ell va callar.
Sols v¿ revela¡ el seu secret al savi baixá: de sobte, en ser allá en la foscoq

se li presentá un vell de cabells blancs i resplendents que li va portar la llanea
i no va dir res.
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47. El testlmoni del mort

Aquest conte ua ser impr¿s p€r pimera rngada I'an? 1782. In identitat de
rabí Qelonimós no és clara, peró se sap que a Jerusalem bi uan haL,er lerso-
natges m6 o menls coneguts que es deien airí en el segle XW i en el segle XW .

Al llarg de tota Ia seua bistóris ek jueus han estat calumniats: se'b ba acusat
d'a-ssassinar persones a fr d'emprar-ne Ia sang amb propdsits rituak. A la Ter.ra
d'Israel bi ba documentades acusaciotts de crinls riruals durant el segle XIX,
peró aquest conte fa referéncia a un cas de segles abans.

Font: Y. S Farbi, "Oseh pele, rct. 2, p. 204-206.

Fet que s'esdevin¡¡ué a la ciutat santa de Jerusalem -que sigui ¡econstruirda
rápidament en els nostres dies- en temps del nostre rabí Qelonimós, de benei:
da memória.
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Els gentils de Jerusalem odiaven els jueus amb un odi gran i van pensar de

calumniar-los. Dia rere dia pensaven plans contra ells i els denunciaven davant

el governador de la ciutat amb mentida i engany a fi d'aconseguir venjar-se

d'ells. Peró ell no es creia les seves paraules i no inclinava el seu cor als seus

consells fins que els opressors van estar avorrits de les seves vides.

Una nit es van aplegar en un lloc especial dient:

-Vinga, actuem amb as¡icia! Qué farem contra ells per perdre'ls i ferlos
extingir d'aquest nostre lloc?

Es van aconsellar entre ells per segrestar el mateix fill del rei que governa-

va la ciutat, assassinar-lo i ti¡ar-lo al carrer dels jueus, a la mateixa sinagoga.

Amb aixó el rei vessalá la seva ira contra ells i els matar¡ sense compassió, a

ells i a tos els qui estan amb ells
I així ho van fer. va¡ Panr una emboscada per capturar el jove fill del rei,

cadz dia, alllarg del camí que ell feia, fins que el van enganyar a la tarda, men-

tre reien i iugaven amb ell, fins que el van allunyar molt de la ciutat, en un lloc
erm on el van agahr, el van lligar amb un lligam fon i el van degollar com un
bastard i van recollir la seva sang en un atuell. Van esperar fins que va ser molt
tard de la nit i aleshores se'l van emportar i el van tirar al pati de la sinagoga

dels jueus i van abocar tota la sang en el mateix pati a fi que tot el poble digués

que I'haüen assassinat els jueus.

Quan el rei va veure que havia passat la nit i que el noi no havia to¡nat a

casa tal com tenia per costum, immediatament va envia¡ els seus servents a cer-

ca¡lo. Els servents van ana¡ a ce¡car-lo per tota la ciutat i no el van trobar La

son es va ¡eti.rar dels seus ulls tota la nit perqué estava pensant en el seu fill
Va fer sortir gent per tota la ciutat fent s¿ber que tothom qui hagués vist el fill
del rei li ho anés a dir I la ciutat va estar desconcertzda durant tota la nit en

la seva recerca del príncep i no el rran trobaf.
Mentrestant van continuar cercant-lo de lloc en lloc, de casa en casa, fins

que el van trobar en el pati de la sinagoga dels iueus assassinat i rebolcat en

la seva sang. Tot seguit el van aüecar, se'l van carregar damunt les espadles,

el van portar davant del ¡ei i li van dir,

-Que visqui pe¡ sempre el rei, nostre senyor! Mira amb els teus propis ulls
el fet dolent que han obrat els teus jueus estimats al teu únic fill: aquest és el
fruit del teu amor que et retornen com a recompensa. Cal que creguis les nos-

tres paraules que d¿iem a la teva honofable persona que en el món no hi ha

gent tan dolenta com ells.

Quan el rei va veure el seu fill assassinat davant seu í va sentir les pamules

de tota la multitud, es va encendre un foc dins seu i la seva fiiria es va infla-
mar. Tot seguit va enviar a cridar tots els savis i els grans dels iueus que hi
havia a la ciutat de Jerusalem i els va dir:

-Vull de vosaltres que investigueu i em feu coneixer qui és el meu adver-
sari que ha assassinat el meu fill únic, la joia del meu cor, perqué me'n pugui
venjar; si no m'ho feu saber extingiré tot Israel.
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En senti¡ aixó les seves cares es van tornar com el fons d,una cassola i no
I/an trobar resposta en les seyes llengües. Li van respondre amb el cap inclinat
i amb la llengua feble:

-Dóna'ns temps per donar-te una resposta.
Els atorgá temps i van sortir de davant seu amb pena en l,ánima a fi d'a-

plegar tot el poble a la sinagoga per proclamar un di;uni públic per demanar
misericórdia al Senyor

Quan el nostre mestre Qelonimós, de benel:da memória, va escoltar aques-
ta desgracia t¿n gran en qué tot Israel es trobava en perill tan gran, ifrunedia-
tament s'algi, va anar a casa del rei i li digué:

-Rei, senyor meu, creu-me que la meva tristesa s'ha fet gran quan he sen-
tit aquest fet que ha passat al teu fill, peró amb I'ajut del nostre Déu totpode-
rós estigués segur que et revelaré qui ha estat l,autor de les coses que t,han
passat, a fi que tu et puguis venja¡ d,ell, que seú la venianga del teu únic fill.
Solament dóna'm el temps d'una hora per pregar al Senyor el nostre Déu per-
qu¿ faci un signe i un prodigi perqué ens faci con¿ixer quí ha fet aquesa cosa
tan iniqua.

Ell li doná permís.
Va sortir de davant seu, se'n va anar, es va purificar, es va submergir en

aigua, es vz canviar els vestits, va artz:r a la sinagoga, va obrir l,arca i va pre-
gar dzvant del Sant beneit amb plor i súpliques, i va dir:

-Senyor dels mons, no anihilis el teu poble i la teva heretat! per tu ens
assassinen cada dia i som considerats com un ramat Der escoD(af.

I d'aquesta rnaneÍ va dir molts versos de súplica i va pronunciar els tretze
aFibuts de misericórdia (de Déu) embolcallat en el mantell de pregária. Es va
prosternar davant de L'arca, va besar els llibres de la Torá i va sortir. D'allí va
pujar a casa del ¡ei i va trobar que hi havia tots els grans del regne que selen
davant seu per aconsellar-li qué havia de fer amb els jueus. Ell es va pro*er-
nar davant del rei i els va di¡:

-Porteu-me un tros de paper.
I l'hi van ponar Ell va escriure el Nom sant í el va enganxar en el f¡ont del

noi assassinat que estava davant seu. Tot seguit el noi es va algar viu i dret
sobre els seus peus.

Rabí Qelonimós, el nostre mestre, va preguntar al jove davant del rei, el seu
pare, i dayant de tots els grans del regne que seien davant del rei i li va di¡:

-Fill meu, io desiqo que expliquis tot l,afer fins al terme al rei, el teu pare,
i a tots aquests homes que seuen aquí, i qui ha estat el responsable del que
t'ha passat i qui t'ha fet mal.

Llavors el noi que havia estat assassinat i mort va contarlos tot I'afer amb
la mateixa composició des del comengament fins al final i qui havia estat l,ho-
me que l'havia assassinat. Entre els malvats que havien estat davant d,ell per
matarJo, els va mosfia¡ tres homes que seien davant seu. euan el rei ho va
sentir es va esglaiar de les seves paraules.
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El jove va di¡ al rei, el seu pare:

-Per qué has restat atónit i esglaiat per causa de les meves paraules? Si no
et creus aquestes paraules que t'he explicat, vet aquí que et dono un signe, un
senyal i una p¡ova completa perqué em creguis i perqu¿ entrin les meves

paraules a les teves orelles: envia un dels teus servents al lloc on em van assas-

sinar i allá trobaran una pedra bruta de sang, perqué quan em van degollar, la
sang la va esquiüar i la va embrut¿r. Digues-li que l'agañ ila porti aquí davant
vosúe.

I aií va sea Tot seguit el rei va enviar els seus servents al lloc que els havia

dit el noi assassinat, van agafar aquella pedra i la van portar davant el rei. Quan
la pedra va estar col locada davant el rei, i la va veure, aleshores va tornar allá

on eru i va caure mort com havia estat.
El rei es va encendre de fiiria i d'indignació i va agafar tots aquells malYats

responsables de I'afe¡ que havien posat la seva má en aquella obra i els va lli-
gar amb cadenes de ferro i els va fer posar a la presó. Després d'aixó, va enviar
a cercar tots els jueus de la ciutat, grans i petits, i els va dirl

-Sapigueu que aquesta gent malvada són els responsables de l'afe¡. Són tan
malvats que van parar una emboscada per matar el meu fill a fi de calumniar-
vos. El vostre ¡abí no ha reposat d'aquest afer fins que ha revelat la seva igno-
mínia, el seu engany i la seva calúmnia i ha establert la vostra fidelitat i recti-
tud. Vet aquí que lliuro aquests malfacto¡s cruels a les vostres mans perqué els

feu el que vulgueu.
I així va ser. Els jueus van agafar aquells bastards i els van castigar amb c)s-

tigs durs i ama{gs, segons el desig del seu cor, més del que havien fet als deu
fills d'Aman.

Així es vengi el Senyor de tots els nostres enemics que cerquen el nostre

mal i que trenqui el consell dels nostres enemics que s'aixequen damunt nos-

tre en cada generació per anihilar-nos. Que s'apressi a redimir-nos i que alci el
nostre corn sobre els qui ens odien, rápidament en els noshes dies!
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48. Els orígens de Hil.lel

Hil lel el Vell, juntanent arnb Xamtn/ry (danrera part del segle I abans de
Crist-principk del segle I deerés de CrN) uan ser mestres rabínics que uan establir
regulaciolts ciuils i relgioses. En ls tradiciójueua-i en elfolHore d'altres cultures-
bi ba bistóri6 comfurables sobre Ia inlantesa o els inick d,ahres erudits.

Fonl: Nissim benJacob ben Nissim ibn Sabin, Hibbur yafeh me-ha-yeéu'al¡
p. 17.

Hil lel el Vell era pobre i necessitat. Del seu t¡eball g\ranyava rig zlz.
S'alimentava amb mig i l'altre mig el donava al porter de la casa d,estudi pe¡-
qu¿ li permetés escoltar les paraules de la Torá i les paraules del Déu vivent
de la boca de Xamaya i A*alyon.

Un dia d'hive¡n va passar que no tenia res per donar al porter i no li va per-
metre ana¡ a la casa d'estudi. Va pujar al terrat de la casa d,estudi I va acostar
eI cap a la finestra per escoltar les paraules de la Torá. Va cau¡e una gran neva-
da durant tot el dia que el va deixar tot coben de neu; peró no la va sentir pel
seu gran desig d'escolta¡ les paraules de la To¡á. Quan va aribar el vespre no
es podia aixeca¡ per causa del gran fred i es va estar allá tota Ia nit.

Al matí van venir Xamaye i Avralyon a la casa d'estudi i van dirigir la mira-
da a la finestra per on sempre entrava la llum, peró aquell dia estava fosc i no
hi havia claror Van cercar i van trobar Hil.lel posat com si fos mort. Li van t¡eu-
re els seus vestits, li'n van posar d'altres i van fer un gran foc al seu volt¿nt i
l'esperit li va retornar. Des d'aquell dia en endavant li van donar permís per
entmr a Ia casa d'estudi sense pagar.

Per aixó els savis, de benei:da memória, van di¡: .Pe¡ qué s'ha de plányer
un home pobre que no es pot pernet¡e estudiar la Toñ? Si digués: .Jo era
pobre i estava ocupat per causa de la meva pobresa i necessitat", li diríeur .eue
potser ets més pobre que Hil lel el Vell?" I no hi trobará cap resposta. I si un
ric digués: "Per causa de la meva riquesa i foftuna vaig haver de deixa¡-ho i no
vaig poder estudiar la Torá", li diríeu: "Que potse¡ ets més ¡ic qve nbi Elazar
ben Harsom, a qui el seu pare va deixar pobles, jardins, parcs i vaixells damunt
el mar, peró ell mai no ya afralr a veure'ls, sinó que ho va posat tot en mans
dels seus servents i es va ocupar de la ToriL tots els dies de la seva vida.,, I no
hi hobar¿ caD resDosta.,
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49. Eliézer ben Hurqanós

Eli¿zer ben Hurqanós ua. ser un mestre de I'época que seguí immediatament
Ia destnrcció del temple de Jerusalem per les legions romanes (7o despn^ de
Críst). El conte qte traduím tot seguit és una lbgenda biogrñfira sobre la uida
d'aquest saüi jueu.

Font: P¡ge de Rabbi Elieze¡, capítob 1 i 2..

I
Conte sobre rabí Eli¿zer ben Hurqanós. El seu pare tenia llauradors que

solien llaurar sobre terra de bon llaura¡ mentre que ell solia fer-ho en terra
pedregosa. Ell va retomar plorant. El seu pare li digué:

-Per qué plores? Que et sap Sreu have¡ de llaurar la telra pedregosa? Ara
llaurarás la ter¡a de bon llaurar.

Ell es va asseure sobre els solcs i plorava. El seu pare li digué:

-Per qué plores? Que et sap greu haver de llaura¡ la te¡ra de bon llaurar?
Li digué:

-No.
-Doncs, per qué plores?

Li digué:

-Perqué nrll estudiar la Tora.
Li digué el seu pare:

-Que no tens dir.uit anys? Com és que vols estudiar la Tor). Pren una espo-
sa que t'infantare fills i els portares a I'escola.

Rabí Eli¿zer va fer dos dissabtes en qué no va astar res, fins que se li va
revelar Elies, de bona memória, i li diguér

-Fill d'Hurqanós, per qué plores?
Li digué:

-Perqué vull estudiar la Tor¿.
Li digué:

-Si vols estudiar la Tori, puja a Jerusalem a casa de rabí Yohanan ben
Zakkay.

S'aixece i va an r a casa de rabí Yohanan ben Zakkay. S'assegué i plorava.
Li digué:

-Per qu¿ plores?
Lí respongué:

-Perqué u-rll estudiar la To¡á.
Li digué:

-Fill, qui ets?

Perb no li ho digué.
Li digué:

-En tots els dies de la teva vid¿ no has aprés la recitació de la professió de
fe, ni la preglria, ni la benedicció del menjar?

1.39
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Li respongué:

-No.
Li digué:

-Aíxeca't i te les ensenyaré totes tres.
Es va asseure i plorava.
Li digué:

-Fill, per qué plores?
Li respongué:

-Perqu¿ jo vull estudia¡ la Torá.
Uavors es posi a ersenyar-li dues lleis cada dia de la setmana. Ell les repe-

tia i s'hi adheria. Va passar vuit dies sens€ tastar res, fins que va puiar el mal
alé de la seva boca davant de rabí Yoharanben Zal<kay i el va treure de davant
seu.

S'assegué i plorava. Li digué:
-FiU, per qué plores?
Li respongué:

-Perqu¿ m'has tret de davant teu com qui treu de davant seu un afecat d'lil-
ceres.

Li digué:

-Fill meu, així com ha pujat el mal alé de la teva boca davant meu, pugi
l'olor de la lleis de la To¡i de la teva boca al cel.

I hi afegí:

-Fill meu, de qui ets ffll?
Li respongué:

-:Jo sóc fill d'Hurqanós.
Li digué:
{u ets fill d'un dels grans del món i per qué no m'ho has dit:
Li respongué:

-Per la teva vida! Avui tu meniaris a casa meva.
Li digué:

-Ja he meniat a la meva hostatgeria.
Li respongué:

-Amb qui t'hostatges.
Li digué:

-Amb rabí Yehoixua ben Harianye i rabí yossé ha-Cohen.
Llavors va enviar a preguntar als seus hostes. Els digué:
-Eliézer ha meniat a casa vostra avui?
Li digueren:

-No. Ja fa ruit dies que no ha tastat res.
Llavors rabí Yehoixua ben Hananyá i Ébí yossé ha-Cohen van dir a rabban

Yohanan ben Zakkay:

-la fa wit dies que no ha tastat res.
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tr
Els fills d'Hurqanós van dir al seu pare:

-Puja a Jerusalem i deshereta el teu fill Eliézer del teu tresor.
Ell va pujar a Jerusalem per desheretarJo i va trobar que era un dia de festa

per rabban Yohanan ben Zzkkay. Hi havia tots els grans del país menjant a

casa sevar Ben Tsitsit ha-Kesset i Nakdimon ben Goryon i Ben Kalbe Sa!'llá. Li

van dir:

-Vet aquí que ha víngut el pare de rabí Eliézet.
Lls cusue:

-Feuli lloc.
I li van fer lloc i el van fe¡ seure al costat d'ell.
Llavors rabban Yohanan va posar els ulls en rabí Eliézer i li digué:

-Digue'ns una sola paraula de la Torá.
Li digué:

-Rabí, et diré una parábola que s'assembla a aixÓ: és com una ciste¡na d'on
no es pot fer sortir més aigua que la que s'hi ha posat; per aixó jo no puc dir
més paraules de la Tord que les que he rebut de tu.

Li digué rabban Yohanan:

-Et diré una parábola que es pot comparar a aixÓ: és com una font que bro-
lla i d'on surt l'aigua i que té la forga de fer sortir més aigua que la que s'hi ha
posat. Així tu pots dir més paraules de la Torá que les que van ser rebudes en
el Sinaí.

I llavors li digué:

-T'avergonyeixes de mi? Vet aquí, doncs, que m'aixeco de prop teu
S'aixeca rabban Yohanan i se n'an) a fo¡a.
Llavors rabí Eli¿zer es va asseure i va explicar la Torá i la seva cara b¡illa-

va com la llum del sol i li sortien raigs, com els raigs de Mois¿s I ninSú no
sabia si era de dia o de nit.

Va enÍar rabban Yohanan de fora i li va besar el cap,
Li diguér

-Feligos vosaltres, Abraham, Isaac i Jacob, perqu¿ dels vostres lloms ha sor-

tit aquest.
Va dir Hurqanósl

-Per qui ho has dit alró?
Li respongué:

-Per Eli¿zer, el teu fill.
Els digué:

-No hauries d'haver dit aixó, sinó: -Felig jo perqué aquest ha sortit dels
meus lloms'.

Rabí Eliézer seia i explicava la Torá i el seu pare s'estava dret als seus peus.

Quan va veure que el seu pare s'estava dret als seus peus es va espantar i li
digué:

-Pare, seu, que io no puc explicar les paraules de la Torá mentre tu estás

dret sob¡e els teus peus.
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Li digué:

-Fill meu, no he vingut per aixó sinó per desheretar-te del meu tresor; peró
ara que he vingut per veure't i he vist tota aquesta lloanga, és als teus germans
que desheretaré i t'ho donaré a tu com a regal.

Li diguér

-Vet aquí que jo no en sóc digne com un d,ells. Si hagués desitiat tema del
Sant benei't, ell me I'hauria dorraü, tal com es diu: .Es del Senyor la terra i tot
el que s'hi mou, el món i tors els qui I'habiten, (Salm 24,1); i si hagués desitiat
plata i or, ell me l'hauria donat, tal com es diu: "L,or i la plata són meus. Ho
dic jo, el Senyor de l'univers, (Ageu 2,8); peró jo no he desitiar del Sanr beneit
altra cosa de la Torá, tal com es diu: .per aixó trobo encertats els teus precep
tes i m'aparto dels camins enganyosos, (Sakn 119,128).
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5O.Ia dona de rabí Aqtuit

Rabí Aqiua Ga. 110-135 després de crist) ua ser un dels sauis més influents
de l'¿poca de formació del judaistne tradicíonal, després de la destru'cció del

temple de Jerusalem pels rornans. IJna bona part de Ia. MisnA reJlecteix el seu

ensenyament i ek seus m¿todes interpretatilts. Ell era I'entdü per antonom^ia
i la seua esposa bauia de ser el model de l'eslnsa ideal del saui: uta dona que

el motiúa, I'encoratja i li presta suport.
Font: Anónim, Liqqute ha-Ma'aiim.

Ara t'explicaré una histbria sobre el que va fe¡ una dona bona filla de ¡ics.

Els savis, de beneida memória, van dir que a la terra d'Is¡ael hi havia un home
que es deia Kalbá Savu¿ ('gos tip'). I per qué es deia aix? Perqué si entrava a

casa seva fins i tot un gos afamat, ell el sacíava. Aleshores rabí Aqivá era pas-

tor del seu ramat. Kalbá Savua tenia una filla bella i agradable Ella es va ena-

morar de rabí Aqiva i li digué:

-Pren-me per esposa.

Li va di¡:

-Faré segons el que em dius.
I va ser dit a Kalbá Savuá que es va encendre fins a un pas de la moft.

Aleshores va fer un vot al Senyor que deia que no li donaria ¡es de la seva for-
tuna perqu¿ havia escollit un igno¡ant.

Peró la seva filla no es va sentir afectada per aixÓ i rabí Aqivá s'hi va casar.

Ell li va parlar al cor i li va dir:

-Mira la nostra pobresa i necessitat, Peró estigues tranquil la i confia en

Déu. Quan üngui diners et faré una co¡ona d'or.
Ells padaven junts i algú els va cridar i va dirr

-La meva dona est¿ embarassada i desitja parir i no tinc cap cobert on pugui
parir. Potser em tindreu compassió i em deixareu un lloc cobert.

Li va respondre rabí Aqivi:
-Mira quin bé que ens ha fet el Sant beneit!

Van passar els dies i ella li va di¡:

-Escolta'm, senyor meu; pren el meu consell i estudia la Tora.

Ell se'n va anar a estudiar la To¡i amb rabí Eliézer i amb rabí Yehoixua

dotze anys- Llavors va retomar a la seva ciutat i hi havia dotze mil alumnes

amb ell.
Llavo¡s va sentt un home que blasmava la seva dona i li deiar

-He sentit el que el teu pare va fer amb tu perqu¿ et vas casar amb un pas-

tor ignorant del seu ramat, que no era adequat per a tu. Després d'haver-t'hi

casat se'n va anar pel seu camí fins arui, al cap de dotze anys; i vet aquí que

tu t'has hobat en la necessitat de viure en vidui'tat.

l¿ seva dona va resoondre i li va dir:

143
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-Jo voldria que retornés a estudiar encala dotze altres anys i que no vin-
gués com a ignorant.

Vet aquí que quan rabí Aqivá va sentir tot aixó, va retomar a la seva casa
d'estudi i va estudiar IaTorá. dotze altres anys. Després d'aixó va retornar a casa
seva i amb ell hi havia vint-i-quatre mil deixebles. I els ancians de la ciutat van
teni¡ por en ana o a trobar. Va veni¡ amb un gran honor i no van saber qui
era. Llavors va enviar algú per padar amb la seva esposa; ella volia sortir, peró
no tenia res per posar-se, llevat de vestits espafracats. Aleshores va dir: .El just
promou els drets dels pobres, (Proverbis 2),'/). la sorffu a trobarlo i va caure
de czta a terra. Els deüebles hi van ana¡ per treure-la de davant seu, peró ell
els digué:

Deixeula, que té l'ánima amarga; peró ella va ser la causa que jo estudiés
la aquesa To¡e que he estudiat i que vosaltres heu estudiat.

Kalb) Savuá va sentir que un savi havia vin¡¡ut a la ciutat i també ell va sor-
tir a trobaflo pef preguntarli si potser podria deslligarJo del seu vor perque
l'entrisüa la seva filla a qui mancava de tot. L,home li va fer preguntes per
conéixer (la natura) del seu vot. Rabí Aqivá li digué:

-Per qué vas fer aquest vot?
Li digué:

-Perqu¿ es va casar amb un home que no era digne d'ella i no tenia ni la
Torá ni dine¡s.

Li digué rabí Aqivá:

-I si hagués estat un savi com jo, hauries fet aquest vol2
Li digué:

-Déu nos en guard! Tan sols que hagués pogut llegir-ne ni que fos un sol
capítol, li hauria donat la meitat de la meva fortuna.

Li digué:

-Jo sóc el teu gendre, espós de la teva filla.
Llavors ell es va aixecar, el va besar en el cap, el va abragar i el va besar.

Després li doná la meirar de la seva forruna.
Rabí Aqive va esdevenir molt ric i va fer per a la seva esposa una corona

d'or, tal com li ho havia prom¿s. I el Sant beneit va salvarlos de les seves
necessitats i va multiplicar la seva riquesa i la seva fo¡tuna.

Mi¡eu fins a quin gran honor va aribar aquest home per causa de la gran
saviesa que va aprendre enmig d'una gran miséria.
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51. Rabí Hanini ben Dossi i la seva esposa

Rabí HaninA ben Dossd ua ser un mestre de l'época de Lt destntcció del tetn
ple de Jerusalem per les legions romanes (ca. 4(l8O desPrés de Crist) famós en
la tradició jueua per Ia seutt gran pietat i extema pobresa.

Font: Nissinl ben Jacob ben Nissim ibn Sabin, Hibbur Yafeh me-ha-YeSu'ah,
p. 11-12.

Els nostres savis, de beneida memória, van dir sobre rabí Hanina ben Dosse:
.Dia ¡ere dia una veu celestial sonia de la muntanya de l'Horeb i deia: "Tot el
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món és nodrit per Haniná, el meu fill; i Hanin¿, el meu fill, en té prou amb un
qau de garrofes d'una vetlla de dissabte a I'altra vedla de dissabte.",

Quan l'esposa d'aquest piadós veia que les dones, la vedla del dissabrc,
colen el pa i cuinaven en honor del dissabte i que ella no tenia res en absolut
per coure o per cuinar s'avergonyia davant les seves veines. Ella solia encen-
d¡e el foc del forn i posar-hi olles sols amb aigua per mostrar a les seves rrei-
nes que ella coia i cuinava com les altres. Un¿ vetlla de dissabte que ella ence-
nia el forn, va venA h seva veina i li va dir:

-Has enc¿s el forn, peró jo sé bé que no tens res per cou¡e-hi o per cui-
nar-hi.

Ella va 
^nar 

a inspeccionar el fo¡n i el va úobar ple de pa i la seva pastera
plena de pasta. Llavors va cridar I'esposa de rabí Haniná i li va dir:

-Surt i treu-ne el pa; ja és cuit i la pasta fermenta a la pastera.
Va sortit va aplegar el pa i ]/a posar a coure la pasta.
Així li van anar les coses i el Sant beneit va fer signes í prodigis pels seus

mé¡its i la seva pietat. Una altr^ vedla de dissabte va canviar el set¡ill de I'oli
pel setrill del vinagre (l'abocá) en el llum i el va encendre sense saber-ho.

Quan es va adonar del que havia fet va gemegar amargament. Quan la va
veure ¡abí Hanina, el seu marit, li digué:

-Qu¿ tens?

I li va explicar tot el que li havia passat.
Li diguér

-No t'entristeixis. El qui va ordenar a l'oli que s'encengués també pot orde-
nar al vinagre que s'encengui.

I el llum va estar enc¿s tota la nit i tot el dia fins que van encendre el llum
que indica la separació del dissabte fespecte dels altres dies.

Va aüibar un dia que el jou de la pobresa i les dures dificultats va ser massa
feixuc per a ells, i van demanar a Déu que els donés una mica del bé que els
donaria en I'esderrenidor en l'altre món. I ya ser així: els va donar un petge d'or
de la seva taula celestial. Al vespre va veure en un so[rni que les taules d'or
dels seus companys eren senceres davant d'ells i la taula que ell tenia davant
li faltava un petge. Es va despertar i va explicar el somni a la seva dona. Ella
li digué:

-Si és aúí, demana al teu Déu que et torni a prendre el petge.
I així ho va fer i el petge va ser retomar al seu lloc.
Van dir els nostres savis, de beneida memória: .El segon miracle és més gran

que el primer perqué hem apr¿s el principi que (el Cel) dóna peró no pren.,
Els contes sobre aquest piadós són incomptables per ser dits. Es diu que

la seva pregiria mai no retornava buida de davant del Sant beneit, en qual-
sevol moment. Els nostres savis, de beneida memória, van explicar que en
temps de sequera va caure la pluja mentre ell feia camí. La seva inima va
sentir disgust per les grans pluges que van caure i va dir: .Tot el món repo-
sa i Hanin¿ té dificultats'. I va parar de ploure en el cel. Ell va arribar fins a
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casa seva a[ vespre i va dirr *Tot el món té díficultats i Hanine reposa". I va
tornar a caure la pluja.

Veniu i considereu la grandesa d'aquest pi¿dós, la seva pietat i la seva ius-
tícia davant del Sant beneit. Ell, durant tota la seva vida, va patir de gana, de
nuesa i de manca de tot.
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52.}latyd ben Haraix

MaryA ben Haraix ua ser un mestre del segle II (13r17O després de Crist)
que ua est.rblir una académia rabínica a Rona. El conte presenta un elogi
absolut de I'estudi.

Font: M. Gaster, The Exempla of üe Rabbis, núffi. 136, p.84.93-94.

Un conte sobre rabí Matye ben Ha¡aix, que seia ocupat amb la Torá. La res-
plendor de la seva cara s'assemblava a la del sol i a la de la lluna i la fesomia
de la seva cara s'assemblava a la dels ángels que serveixen en el seu temor del
Cel. En tots els seus dies no havia aixecat els ulls per mirar I'esposa d'un com-
pany, ni cap dona en el món.

Una vegada seia ocupat en la Tor) a la casa d'estudi. Va passar Satan, el va
veu¡e i li va tenú enveja. Va dir: "És possible un home com aquest que no hagi
pecat?' Qu¿ va fer? A la mateixa hora va pujar al firmament, va anar a la pre-
séncia del Sant beneit i va dir davant seu:

--Senyor de l'unive6, com és davant teu Marya ben Ha¡aix?
Li digué:

-Un perfecte just.
Va dir davant seu:

-Senyor de l'univers, dóna'm permís i jo el sedui¡é.
Li digué:

-Tu no pots fe¡-hi res.
Li digué:

-No obstant aixó. dóna m permís.
Li digué:

-Vés.
Tot seguit hi va anaf i el va t¡obar assegut i ocupat amb la Torá. I qué va

fer? Ya agafat la forma d'una dona bella com no n'hi ha hagut d'altra en el món,
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com Naamá, la germana de TubafCaín, que va fer que s'esgarriessin els ángels
del servei diví, tal com es diu: .alguns dels fills de Déu van veure que les filles
dels homes eren belles' (Génesi 6,2). Hi va anar i es va posar davant seu. Quan
el rabí la va veure, va canviar i es va girar d'esquena. (Satan) va canviar I va
anar al costat esquere. Quan el rabí va veure que canviava (de posició) cap a
qualsevol costat va dir:

-Tinc por que l'instint dolent em venci i em faci pecar.

Qué va fer aquell just? Va cridar el deixeble que el servia i li digué:

-Vés i pofia'm foc i claus.
Hi va anar i li ho va portar. Va posar els claus al foc fins que es van to¡nar

roents i se'ls va posar als ullS.

Quan el Satan ho va veure es va espantar, es va posar a tremolar i va caure
d'esquena. A la mateixa hora va pujar a l'altura, va aiaÍ a la preséncia del Sant
beneit i va dir:

-Senyor de I'univers, així i aüí ha estat l'afer
Li va dk:

-Que no et vaig dir que tu no podies fer-hi res?

A la mateixa hora el Sant beneil va cridar Rafael i li digué:

-Vés i guareix els ulls de Matyá ben Haraix.
Ell hi va anar i es va posar davant seu. Li digué:
-Qui ets?

Li responguél

-Sóc Rafael, I'enviat del Sant beneit. Ell m'ha enviat per guarir-te els ulls.
Li digué:

-Deixa'm reposar, el que ha estat ja ha estat.
Llavors va ¡etornar davant del Sant beneit I va di a la seva preséncia:

-Senyor de I'unívers, aixó i aixó és el que m'ha dit.
Li va dir el Sant beneit:

-Vés i diguesJi:

-Jo er garanteixo que l'instint dolent no et dominar¿.
I tot seguit el va guarir
A panir d'aquí els savis van dir: .Tot el qui no desitgi mirar l'esposa d'un

home, l'instint dolent no el dominar)'. És per aixó que esti escrit: .Josep és un
planqó fruitós, un plangó fruitós vora una font, (Gé¡esí 49,22). Aixó no s'ha de
llegir .vora una font,, sinó .puja, ull', que l'ull que no desitja gaudir del que no
és d ell, I instinr dolent no el domin¿rá.

Que el Sant beneit allunyi de nosaltres I'instint dolent, I'odi sense causa i
que blasmi Satan perqué no er¡"s denuncii.
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53. Natan de Tsutsiti

IA literatufa rabínica coneix das penonatges anomenats així que uan üiure
en Ia diñQora de Babilónia entre els segles tercer i quart després de Crist.
Tsutsita ¿s una paraula aratnea que signüca 'raig de llum, resplendor'.

Font: Nissim ben Jacob ben Nissim ibn Sabin, Hibbur Yafeh me-ha-Yesu'at¡
p. 29-30.

Hi havia un home ric enffe els rics d'Israel que es deia Natan de Tsutsitá
que estirnava una dona casada que es deia Anna. El marit de la dona era molt
pobre i la dona era ext¡emament bella.

El desig de Naan pe¡ Anna va fer que emmalaltís. Els metges que van anar
a casa seva li van dir:

-No et podras guarir fins que jeguis amb ella.
Els savis d'Israel van dir:
-Que mori i no cometi aquesta transgressió.
Van dir els metges:

-Que hi vagi i que parli amb ella.
Van dir els savis:

-No és possible.
I la seva malaltia va allargar molt.
L'home d'Anna tenia molts deutes i el va¡ ftcar a la presó perqué no tenia

qué donar als creditors. La seva dona telria dia i nit i comprava pa amb els
diners del teixit i li'l portav^ a la presó. Es va estar molts dies a la presó i es
va desesperar fins a Ia mort. I un dia va dir a la seva dona:
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-Qui rescata una enima de la mon és com s'hi n'hagués alliberades moltes.

Jo esüc fastiguejat de la meva vida a la presó. Tingués compassió de mi i vés

a Natan i demana-li que et p¡esti diners i rescata la rneva ánima de la mort.
EIIa li va dir:

-Potser no saps o no has sentit que ell está malalt \ a punt de morir per
causa meva. Dia rere dia vénen els seus missatgers cap a mi amb molts de

diners; peró io no els he rebuts i els he dit que mai no veuré la seva cara. I
com puc anarJo a trobar per manllevarli diners? Si tinguessis seny no m'hau-
ries dit una cosa aií. La llargada del teu empresonament t'ha fastigueiat i t'ha
fet sonir del teu enteniment-

EIla es va enfadar amb ell i se'n va anaÍ ^ 
casa seva enfurismada i no va

tornar-hi durant tres dies.
El dia quart va tenir compassió d'ell i es va dir: .Aniré a veure'l abans que

no mon,.
La dona hi va anar i el va trobar a punt de morir. Ell li va dir:

-El Sant beneit et ¡eclamará aquest mal |t'a'g f^rd per causa del meu sofri-
ment. Veig que tu desitges que em mori pef podel-te casaf amb Natan.

Ella li digué:

-Divorcia't de mi i abandona'm i llavors aniré a casa d'ell.
Ell li va di¡:

-Aixó és el que et vaig dir: que tu vols casar-te amb ell.
Ella va cridar amb forqa. va caure sobre la seva cara iva dir:

-Qui ha sentit una cosa semblant? Qui és que ha vist aixÓ? Aquest home em
diu:

*Vés, comet adulteri i pol lueix-te per fer-me sortir de la presó!

El marit li va dir:

-Vés rc'n i abandona'm fins que el Sant beneit s'apiadi de mi.
Llavors ella se'n va anar a casa i va pensar soble les seves afliccions i sobre

les afliccions del seu marit, i se'n va apiadar. Ella va purificar el seu cot va pre-
gar i va dir: .Si et plau, Senyor, salva'm i allibera'm, que no caigui en trans-
gressió!' I se'n I/a anar a la casa de Natan.

Els seus assistents la van veu¡e i es van apressar a dir-ho a Natan:

-Anna és a la porta.
Els va dir:

-si aixó és veritat sereu lliures.
Llavo¡s ella va entrar a l'atri i la seva criada li va dir.

-Vel aqui que Anna és a l atri.
Ell li digué:

-Vet aquí que també ¡u serás lliure.
I Anna va arrar cap a ell. Ell va algar els ulls i li va dir:

-Missenyora, digues-me qué desitges o qué vols i t'ho donaré; o quina és

la teva petició i la reali¡zaré.
Ella va dirr
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-Et demano i et p¡ego que prestis al meu home aixó i aixó altre perqu¿ ell
este reclds a la presó i tu seres just davant el Senyor.

Ell va manar als seus servents que traguessin els diners i que els hi dones-
sin, segons el seu desig.

Ell li digué:

-Vet aquí que he fet el teu desíg. Tu saps que jo esdc molt malalt per causa
del teu amor. Ara, fes el meu desig i fes-me viure!

Anna li digué:

-Jo estic a les teves mans i sota les teves ales. No em puc rebel.lar contra
la teva boca; peró sápigues que t'ha ar¡ibat I'hora de comprar la vida del món
futur. I tingues cura de no perdre la tev¿ recompensa i tot el que és bo en
aquell món per una cosa tan pedta i no em facis prohibida per al meu marit.
Pensa que has aconseguit el teu desig, perd no perdis per mi les moltes coses
que són bones i al final et restará alló que s'acaba i que termina en remo¡di-
ment. Pensa en els sofrimens imposats pel Sant beneit i no facis una cosa que
a la fi es venjará de tu. Aquesta és per a tu una hora breu que t'impedirá d'ob-
tent una vi<la llarga i una bona recompensa en aquest món i en el món que
ve. L'home no pot arribar a aquesta cosa si no és amb molt d'afany i un gran
esforg; tu ara pots acomplir Ia voluntat del teu Creador en una hora breu, si
escoltes el meu consell i rebutges l'instint dolent, el bé seriL amb tu.

En sentir l'home les seves paraules va ¡ebutiar l'instint dolent, es va algar
del llit, es va posar de cara a teÍta i va preg"r el Senyor. Va demanar de vén-
cer I'instint, trencar el seu desig i anar per la senda recta i bona; que li perdo-
nés les seves iniquitats i que anés vers una conversió completa. I el Senyor li
van respondre i hi va accedir.

Natan va dir a Anna:

-Beneida ets tu pel Senyor i beneit és el teu bon seny que ha posat rerme
en aquest dia d'anibar a la sang i a la transgressió i la teva má ha estat salva-
ció per a mi. Vés-te'n en pau a cas teval

Aleshores la dona se'n va ana\ va fescatar el seu home de la presó i li va
dir el que havia fet; peró el seu home no la va creure perqué sospítava que
Natan havia estat amb ella, peró que ella li ho amagava.

I rret aquí que els dies van anar passant i que rabí Aqivi. mirava per la fines-
tra i va veure un home que cavalcava damunt d'un cavall i que damunt del seu
cap tenia una gran resplendor i una brillantor que resplendia com el sol. Un
dels seus deixebles el va crida¡ i li va dir:

-Qui és aquest home que cavalca damunt del cavall?
Li digué:

-Aquest és Natan, el pastor de les prostitutes.
I va di¡ als seus deixebles:

-Que veieu alguna cosa al voltant del seu cap?
Li van dir:

-No.
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Els digué:

-Afanyeu-vos i po¡teulo aquí.
I va venir davant seu.
Li digué:

-Fill meu, quan camines hi ha una gran llum al voltant del teu cap i io sé
que tu ets un dels he¡eus del món futu¡. I ara fes-me saber qué has fár.

Aleshores li va fer conéixer I'afe¡ d'Anna.
Rabí Aqivá va quedar sorprés de la seva contenció i que hagués pogut sub_

iugar i conquerir I'instint i que hagués anat ve¡s una conversió comoleta.
Aleshores li digué:
-Realnent has fet una cosa glan i pef aixó el Sant benei,t ha fet resplendir

una llum sobre el teu cap: la gran resplendor que jo he vist. I si és així en
aquest món, que en será, de gran en el món fuu¡! I ara fill meu, escola,m i
seu dayant meu que t'ensenyaré la To¿. I aií ho va fer i es ya asseure davant
rabí Aqiva. I el qui obre i no tanca va obri¡ les portes del seu cor a la seva
Torá. Van passar pocs dies i va arribar a un alt grau de saviesa i es va asseure
al costat de rabí Aqivá en rang.

Vet aquí que un dia va passar el marit d'Anna per les académies de rabí
Aqiva i va veure Natan de Tsutsiü al costat de rabí Aqivi, al mateix nivell.
desho¡es va demanar a un dels seus deixebles 

"o- ar. qu" Natan havia arri_
bat a aquesta grandesa. I-lavors li va explicar tota aquesta história.

. Llavors l'home va creure les paraules de la seva áona. L,esperit de la gelo_
sia que havia passat damunt d,ell i que l,havia lligat va 

"--udir. 
Va retornar a

casa seva i va besa¡ el cap de la seva dona i li va di¡:
-Pe¡dona'm perqué he sospitat de tu en l,afer de Natan. Arti l,he vist al cos-

tat de rabí Aqivá; he preguntat i m'han dit totes les seves paraules. El Sant
beneit multipliqui la teva recompensa el doble del doble, peique ¡r, rema uftr
gran preocupació en la meva ánima, fins que el Sant benei't m'ha salvat oer
aquesta pa¡aula que m,ha revelat avur.
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54. Nahum, home de Gamzó

Nabum de Ganzó era un mestre rabínic de la segona generació (80-110

després de Crkt) i la tradició elfa mestre de rabí Aqiud.. El seu sobrenomfa refe-

/¿nck] probablement a hl ciutat on ua néixer i també a l4 frase que se li atrí-
bueix: rg m zo le-tove, fambé aixÓ és afi de be'. Es el model de I'etern opti-

mista de la tra¿ició jueua.
Font: Nissim benJacob ben Nissim ibn Sabin, Hibbur Yafeh me-ha-Yedu'ah,

p.28.

Entre els justos hi havia un home que estava malalt en el seu cos: e¡a

Nahum, home de Gamzó. A més de la seva gran saviesa i coneixement de la

Torá, sofria de turments i malalties fons i dolents. Ell ho acollia tot en Ia seva

anima i suplicava al Sant beneit que tot fos per alguna cosa pecaminosa que

hagués fet que s'esgarriés. Per aixó li demanava que rebés (el cástig) pel seu

peiat en aquest món, a fi que no li restés ní pecat ni culpa, sinó que fos pur i
net per al món futur.

I es diu que aquest home era cec dels dos ulls i manc de les dues mans i
inválid dels peus i que la resta del seu cos estava plena de nafres i éczemes

El seu llit estava fet sobre cossis i atuells plens d'aigua perqué pogués sentir

una mica de fresca.
Un dia que un home seia a casa d'ell, va passar que les parets estaven incli-

nades a punt de caure i les parets de tot I'edifici estaven a punt de ser aren-

cades i demolides
Els deixebles van demanar que sortís de la casa perqu¿ no Ii caigués al

damunt. Nahum els va di¡:

-Traieu tots els estris de la casa, des del més petit fins al més gran, i no hi

deixeu res; i després traieu el meu llit, perqué mentre io segui a casa, aquesta

no caurá ni ser¿ destruida.
I els deüebles ho van fer aií, en tot el que els va manar, i van treure tot

el hi havia a casa, i no hi va restar res. Després el van treure de la casa i tot

seguit la casa es va desplomar. En veure-ho els deúebles van quedat atÓnits

Li van dir:

-Mestre, si els teus camins són agradables davant del Senyor beneit i tu ets

tan just i piadós i tens un rang tan elevat en saviesa i en Torá, perqué sofrei-

xes aquests turments tan durs i estranys?

Ell els respongué:

-Fills meus, io he demanat tots aquests sofriments que han vingut damunt

meu.
Els seus deixebles li van di¡:

-Rabí, com ha estat aixó? Explica'ns-hol
Els va dir:
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-Un dia qualsevol, jo atava a la casa dels savis i conduia tres as€s carre-
gats de gla, pa i menjar, fruites i coses delicades. Pel caflú em vaig trobar amb
un home que em va dir:

-Senyor, dóna'm alguna cosa per meniar, que tinc gana.

"Li vaig dir:

-Espera'm que vaig a agafar dels ases alguna cosa per donar-te. Quan vaig
retornar el vaig trobar mort, caigut de cara a terra. Vaig tenir-ne un gran dis-
gust, un dolof, una pena, un trasbals i una tristor. Vaig caure de cara i vaig
posar els meus ulls sobre els seus ulls, les meves mars sobre les seves mans,
les meves cames sobre les seves cames i vaig dir:

-Que aquests ulls que no van tenir pietat de tu es tornin cecs; i les mans
que no es van apressar per donar-te menjar, que siguin allades i també les
cames de la mateixa maner¿.

"IJavors vaig dir.
-Que el meu cos sígui ple de nafres i éczemes!

'Quan rabl Aqiv¿ em va veure així va dir:
*Ai de mi que lhagi de veure així!

'Peró jo li vaig dir:

'-Jo soc felig perqué m'has pogut veure aiÍ: aixó és una gran recompensa
per a mi ia que m'he guanyat la vida del món futur!

155



156 JoAN FIRRIR I ASSUMPTA MARTíNEZ

55. Onqelós el Prosélit

Onqelós el Pros¿lit és una figura mític¿, a qui Ia tradició atrilrueir Ia tra-
ducció aramea del Pentateuc, que es ua fer a lat Teffa d'Israel i a Babilónia i
que es ua ddondre entre les comunitats jueues ca.p al segle III desplés de Crlst.
En realítat, Onqelós es Ia forma aramea del notn d'Áquila, pros¿lit furcu d'ori-
gen pagA @riginarí de Sínope, en el mar Negre), qüe entre eb anJ)s 128-129 ua
escriure una traducció rnolt lireral de la Bíblia bebrea al grec.

Font: Nissim ben Jacob ben Nksim ibn Sabin, Hibbu¡ Yafeh me-ha-Ye3u'a\
p. 17-18.

Es díu que Onqelós el Pros¿lit, que va compondre la traducció de la Torá,
era un prosélit. El rei C¿sar va sentír que s'havia convefit al judaisme i va
enviar missatgers perqué el fessin venir davant seu. Quan els va veure, es va
asseure i els va fer explicacions de la To¡i i de la seva recompensa, fins que
ells també es van convertir al judaisme.

Llavors el rei César li va envi¿r missatgers de nou i els va manar que no es
posessin a discutir amb ell a fi que no fessin com els primers.

Onqelós els va dir:

-Escolteu-me una paraula.
Li respongueren:

-Quina és la paraula?
I ell els va di¡:

-El costum del món és que el servent vagi davant del seu senyor amb llum
i una torxa per mostrarJi el camí.

Li respongueren:

-Tens raó.
I ell els dieué:
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-Mi¡eu el que el Sant beneit va fer per al poble d'Israel, ja que esr¿ escrir:
-EI Senyor caminava al davant d'ells, de dia en una columna de núvol per mos-
trar-los el camí, i de nit en una columna de foc per ferJos llum' (Exode 13,21).
I els va explicar el sentit del text fins que es van convefk al iudaisme.

Llavors el rei César li va enüar missatgers i els va manar que no parlessin
amb ell i que no escoltessin de la seva boca ni una sola paraula. (Onqelós) se'n
va anat amb ells, peró va aixecar els ulls i va veure la mezuzá, que hi havia a
la porta; va aixeca¡ la m) ffns a la mez:uzá' Ells li van dir:

-Qu¿ és aixó?
Els respongué:

-És el costum del món que el rei de cam i sang entri a les cambres mentre
que els seus ministres i servents el ostodien i s'asseuen a les portes; peró el
Sant benei't no ho fa aií, sinó que els condueix a les seves cases i ell s'asseu
a les portes de les seves cases per protegiflos, tal com esti escrit: .El Senyor
gsatürá la teva partenga i Ia teva aribada" (Salm 121,8). I aquells homes
támbé es van convertir al judaisme quan van veure aixb. Quan el César va
veure el que passava es va abstenir d'enviar-hi més missatgers.

Mircu la grandesa d'aquest home piadós i dels seus fets: ell era un pros¿lit
que estirnaya la saviesa i la Torá.
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56. El lllbre del Génesi

Aquesta bistória remarca que el ualor de I'estudi és superior al de La saga-
citat.

Font: Hibbur Ma'aíiryoq p.58-60.

Conte sobre un home piadós que tenia setanta anys i no tenia cap fill. Era

molt ric. Cada dia anava a la sinagog¡a i quan els nens sortien, ell els abragava,
els besava i els deia:

-Fills meus, digueu-me quins ve$ets de l'Escriptura heu esrudiat.
I cadascun d'ells li deia el seu verset.
Llavors ell els beneia i els deia:

-Feligos vosaltres i feligos els vostres pares que han merescut fills que s'o-
cupen de la Torá.

Peró en el seu cor es deia: .Ai del qui no té cap filll Quin goig en trauré de
tots els meus béns?'

Aleshores es va posar a repartt els seus béns entre els deixebles dels savis

dient: 'Potse¡ tindré amb ells part en el món futur.'
Tot seguit, les misericó¡dies del Sant benei't es van girar vers ell i li va donar

un fill als seus setanta anys.

Quan el nen va tenir cinc anys, ell se'l va carregar a les espatlles í el va con-
duir a la casa d'estudi. Va dir al mestre:

-Per quin llibre comengarás a ensenyar al meu fill?
Li digué:

-Pel llíbre del Levític.
Li digué el pare de I'infant:

-No comencis a ensenyar al meu fill si no és pel llibre del Génesi, on hi ha
escrites les lloances del Sant benei't.

Cada dia se'l carregava a les espadles fins a la casa d'estudi.
El nen li digué:

-Fins quan et fatigaris per caregar-me damunt les teves espatlles? Deixa'm,
que jo ja sé el camí i hi ani¡é sol.

Li digué el seu pare:

-Vés-hí, fill meu. tal com tu vols.
Una vegada se'l va t¡obar l'envíat del rei i va trobar que estava sol; va veure

que era molt bonic i que anava ben vestit i el va robar i se'l va empofar a la
seva ciutat.

En ser la tarda i veure el seu pare que no havia vingut el seu fill, se'n va
anar a casa del mestre i li digué:

-On és el meu fi1I, que t'he enviat?
Li diguér

-No ho sé, perqué avui no ha vingut a estudi.
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En sentir-ho el seu pare, es va posar a cridar i a plorar i va di¡ a tothomr

-No heu pas vist un noi bonic, que té aquestes característiques?
I li deien:

-No I'hem pas vist.

Quan el seu pare i la seva mare van sentir aixó es van posar a cridat i a

plorar i es van rebolcar a la cendra, fins que va pujar a les alnrres el seu plor
Tot seguit, les misericórdies del Sant beneit es van girar vers ells i va enviar

un malaltia greu al rei el servent del qual havia agafat el nen. El rei va manar
que li fos portat un llibre de medecines. Quan l'hi van portar, va venir Gabriel
i el va canviar pel llibre del Génesí. Els seus savis el van obrir, peró els era
impossible de llegirJo. Els servents li van dir:

-Ens sembla que és un llibre jueu.
van cercar un jueu pe¡qué el llegís, peró no el van trobar.
Va dir l'enviat del rei:

-Senyor rei, quan vaig anar a un poble
jueu. Potser ell sabrá llegir aquest llibre.

Li digué el rei:

-Vés i porta-me'I.
Hi va a1¡Lzr i el va du¡ davant del rei.

de ,ueus, vaig robarJos un infant

Li digué el rei:

-Fill meu, si saps llegir aquest llibre, tu serás felig i nosalt¡es serem feliEos.

Quan I'infant el va veu¡e es va posar a cidar i a plorar i a donar-se cops a

tefTa.

El rei li digué:

-No tinfauis por de mi.
L'infant li digué:

-Jo no tinc por de tu, sinó que sóc un fill únic per al meu pare i per a la
meva mare, i el Sant beneit em va donar a ells quan tenien setanta anys, en l'é-
poca de la seva vellesa; i aquest és el llibre que el meu pare m'ensenya-,a. Es

per aixó que ploro.
El rei Ii digué:

-El saps llegir?
I va llegir des de "Al principi' (Génesi 1,1) fins a .Així van quedar acabats'

(Génesi 2.1).
Li digué:

-Saps explicarlo?
Aleshores el Sant beneit li doná intel ligéncia i coneixement per interpretar-

li tot el passatge. Qu¿n el rei va senti¡ la saviesa i la comprensió i com el Sant

beneit havia creat el món, va donar grácies al C¡eador del món. Tot seguit va
ser guarit i es va asseure damunt del seu llit.

Di¡¡ué el rei:

-Beneit sigui el Senyor que m'ha enviat guarició per mitj¿ d'aquest infant!
El rei digué a I'infant:
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-Fill meu, demana'm qué vols que et doni.
Li digué:
-Senyor rei, io no et denrano res, llevat que em retomis al meu pare i a la

meva mare.
Tot seguit el rei mani que fos portat al seu t¡esor perqué li donessin plata

i or i perles sense ff i que fos retomar al seu pare i a lL *va m¿re. I aiÍ va
ser Quan el seu pare i la seva mare el van veure, van fer lloances i acciors de
grecies al Sant benelt.

En aquell temps els nostres savis, de beneirda memória, van dir
-Qué és aixó? Sols va aprendre el llibre del Génesi i el Sant beneit li va

donar tot aixó; doncs el qui estudia la Tori i la Misn¿, en rebri molt més.
,Qu¿ és aixó? Si el qui sols va honorar el seu pare en una ocasíó, quan va

dir: .No em careguis sobre les teves espatlles i no et fatiguis, que ia hi ¿niré
tot sol,, el Sant beneit li va donar aquest tresor; que gran que seri la recom-
pensa del qui honora el seu pare i la seva mare!
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57.1a rata i el Pou

Aquest conte narra un tema molt popular de La. literatura bebrea i ídk des

de I'edat mitjana.
Font: M. Gaster, The Exempla of the Rabbis, núm. 89, p.74. 59-60.

Rabí Haniná va dir:

-veniu i vegeu que en són, de grans, les persones de fe!

'D'on ho ap¡enem? De la rata. i el pou. I si podem creure la rata i el pou
així, molt més podrem creure en el sant beneit!

Conte d'una noia que anava a c sa del seu pare. Anava engalanada amb
plat2, í of. Es va perdre pel camí i no va tomar. Va aribar I'hora del migdia,
estava assedegada i no tenia acompanyants. Llavors va veure un pou amb una
corda i una galleda que en penjava. Ya agafar la corda de la galleda, s'hi va
penja\ va baixlr i va beure; peró quan va voler pujar no va poder i es va posar

aplorariacriür
Va passar un home i va sentir la seva veu. Es va posar damunt del pou, va

mirar, peró no podia distingir ¡es. Li digué:
-Qui ets? Ets una persona o un dimoni?
Li digué:

-Sóc una persona.
Li digué:

-Potser els un esperit dolent i dissimules.
Li digué:

-No.
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Li respongué:

-Jura'm que ets una pe¡sona.
Aleshores li ho juriL.

Li digué:
-Quina és la teva natura?
I ella li contá tota la história.
Ell li digué:

-Si et pujo copularás amb mi?
Ella li digué:

-Sí.
I la va puiar.

Quan la va haver puiat li va demanar que copulés amb ell immediatament.
Ella li digué:
-De quina nació ets, ru?

Ell li digué:

-Sóc d'Israel, de tal lloc i sóc sacerdot.
Ella li digué:

-Jo també sóc de tal famflia, gent ben coneguda i distingida allá. -I afegí:-
Un membre d'una tribu santa com la teva, que el Sant benelt ha escollit i san-
tificat entre tot Israel, em demana que faci com una béstia, sense document
matrimonial ni esposalles? Vine amb mi a casa del meu pare i de la meva mare
i em prometré amb tu.

Alesho¡es van fe¡ una alianEa l'un amb l'alt¡e.
Ella di¡¡-ré:

-Qui sere el testimoni entle tu i jo?

I va passar que una Eta passava davant d'ells.
Ell digué a la noia:

-Els cels, la rata i aquest pou sefan els testimonis que nosaltres no ens men-
tim l'un a l'altre.

I se'n van anar cadascú pel seu camí.
La ¡oia va mantenir la seva promesa i rebutiava tothom qui la demanava.

Quan van comengar a pressionarJa, va comengaf a comportar-se com si
hagués perdut el seny: estripava els seus vestits i els vestits de tothom qui la
tocava. A la fi la gent la va evítat i ella va guardar l'alianga que havia fet amb
aquell home.

Peró ell, quan va haver-se allunyat d'ella, el seu instint el va dominar i se'n
va oblidar. Va anar a Ia seva ciutat i es va dedicar a la seva feina. Es va casar,
la dona va quedar embarassada i li va infantar un fill; perd quan va aribar als
tres mesos una ¡ata el va ofegar Ella va quedar embarassada de nou, li va
infantar un fill, i aquest va caure en un pou.

La seva dona li va di¡.
-Si els teus fills haguessin mort com ara tots els homes, jo hauria dit que el

judici era just, perd ara que han mort d'aquesta mort estranya veig que no pot
ser sense una causa. Explica'm la teva histórial
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I ell li va revelar tot l'afer.
Ella li digué:

-Vés a la paft que et va dona¡ el Sant beneít!
Se'n rra anar i va demariar per ella a la seva ciutat. Li van dir:

-Ha perdut el seny i fa aixó i aixó altre a tots els qui la demanen.
Ell va anar a casa del s€u pare i li expücir tot I'afer. Ell li digué:

-L'accepto amb qualsevol tara que pugui tenir. El pare va cridar testimonis.
Llavors ell ya a¡ar a casa d'ell¿ i ella va comenear a fer al com tenia per cos-
tum. Ell digué a la noia:

-Rata i pou.
Ella li digué:

-Jo t2mH he gua¡dat la meva alianga.
Tot seguit li va retornar el seny i es van multiplicar i van créixe¡ en fills i

en béns. I sobre d'ells es diu: .Poso els ulls en gent fidel del pals Perqu¿ vis-
quin amb mi' (Salm 101,6).
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58. Josep, el qui honora els dissabtes

El tema del tresor trobat a la parxa d'un peiJc pertan! al folklore de molts de
pobles. En aquest conte serueLx per remarcar el ualor de I'obsen'anga del dis-
sabte en la societat ju¿ua.

Font: Nissim benJacob ben Nissim ibn Sabin, }1il,.,bur Yafeh me-ha-ye5u,ah.,
p. 10.

Van di¡ els nostres savis -la memória dels quals sigui per a bé-, que hi havia
un gentil ric que era veí de Josep, el qui hono¡a els dissabtes. Es deia així per
qué feia moltes despeses en hono¡ dels dissabtes, més del que tenia. Era
espléndid en honor del dissabte i ¡eduia la seva alimentació els alt¡es dies de
la setmana a fi de poder ser espléndid el dissabte. Ell no tenia cap treso¡ ni cap
fonuna.

Els mágics i els astrólegs van dir al gentil que li era veí:
-S¿pigues que aquest jueu veí teu consumir) tota la teva riquesa i tots els

teus béns i que ell en gaudiri.
L'home es va tornar aprensiu i temerós. Va aplegat tot el que tenia, va ven-

dre tota la teva riquesa i va comprar una perla bona i valuosa. La va lligar al
turbant que duia al cap perqu¿ temia que si la delrava a casa seva, Josep, el
seu vaí, la hi agafaia.

Vet aquí un dia que el gentil va anar a passejar a la riba del riu Eufrates,
quan un vent molt fon que trencava muntanyes i esmicolava roques se,n va
endu¡ el seu tu¡bant del seu cap i el va portar al riu Eufrates. I el Senyor va
designar un gran peix perqu¿ s'empassés el tu¡bant.

Van passar els dies i un pescador va pescar aquell peix. L'home va dir al
seu comDanv:
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-Qui em compra¿ aquesÉ peid
Li va dir:

-No trobarls un compr¿dor tan bo com Josep, el qui honora els diss¿btes.

I I'hi van port¿r i ell els el va comprar molt car.

Quan Josep, el qui honora els dissabtes, va obrir-ne el ventre per preparar-

lo per al dissabte va trober diris del vefltre la perla. La va vendre per una gran

fonuna i va ser alliberat de la seva pobresa i necessiats. Déu va ferJo des-

cansar de la seva poblesa i thome va reeixir molt i va ser molt ric tots els dies
de la se vida.
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59. RabíJosué ben rlarn i Ninús el Carnisser

El paradís obtingut com a recompensa per un sirnple acte bo és un tema molt
popular en Ia literatura folklórica del poble d'Israel desmnlupat en noltes
narracians. La que traduítn tot seguit presenta un dek modeh més típics d'a-
quest tipus d.e contes.

Font: Cb. Albeck (ed.), Midrai Be¡eéit Rabbari, p. 146-147.

Un conte sobre rabí Josué ben Ilam, al qual s'aparegué el profeta Elies en
un somni i Ii digué:

-Alegra't en el teu cor perqué tu i Niriús el Canisser de Kefar eitor veureu
uns seients iguals i la seya part i la teva seran iguals en el Jardí de l,Edén.

Quan es va despertar del seu somni va pensar en el seu cor: .Ai de mi que
des del dia que vaig néúer he estat íntegrc en el temor del Creado¡ i no he
tingut altre treball que la Torá i no he caminat quatre colzades sense els serrells
dtuals ni sense les filactéries i he tíngur r,'uitanta deixebles; i vet aquí que els
meus actes i la meva Torá es contrapesen amb un carnisser! Juro que no tor-
naré i que no entraré a Ia casa d'estudi fins que no hagi anat a trobar aquest
carnisser que será el meu company en el Jardí de l,Edén."

Qué va fer? Va anar de ciutat en ciutat i de país en país i va preguntar pel
nom de I'home i pel nom de la seva ciutat. Quan va entmt a la seva ciutat va
preguntar per ell. Els deia:

-On és Ninús?
Tota la gent de la ciutat li va dirr

-Senyo¡ qué vols d'aquell home? Tu ets un just i una corona d,Israel i pre-
guntes per ell.

Els digué:

-Quins són els seus afers?
Li digueren:
-.Seu i sopa, tu i els teus deixebles, perqu¿ esteu cansats de la pesantor del

camí; pel que fa a Ninús és carnisser. Qué necessites d'ell?
Els diguér

-Pel cultel No meniaré res ni io ni els meus deixebles fins que me,l mos-
tteu.

Tot seguit van enviar a cercar-lo, Li digueren:
-Rabí Josué demana per ru.
Els digué:
-Qui sóc io i qui són els meus pares perqué rabíJosué, llum d,Israel m'en-

\/ii a cercar.
Li diguerenl
-Aixeca t i vine amb nosaltres.
Ell va pensar que es budaven d'ell i els digué,
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-No ündré.
Van retomar vers rabí Josu¿ i li van dir:

-Ai, llum dels nostres ulls; ia hi hem anat, perÓ ens ha tret.

Tot seguit s'algá rabl Josué, ell i els seus deixebles, i se'n van anar a casa

d'ell.
Tot seguit I'home va venir i es va prostrar daYant de rabí Josué. L'home li

digué:

-senyor meu, qué ha passaÉ Qué té aquest dia dels altres dies que tu em

cerquis?
Li digué:

-Parla'm sobre tu.
Li digué:

-Senyor meu, digues.
Rabí Josué li digué:
-Quina és la teva feina?

Li respongué:
-.sóc camisser. Tinc una pare i una mare vells que no poden posar-se drets

ni seure, i jo els vesteixo, els dono de menjar i els rento ¿mb les meves mans

Tot seguit es posá dret rabí Josué i el besá al cap. Li digué:

-Fill meu, ets benaurat! Que n'és d'agradable la teva sort! I benaurada és la

meva part perqué he merescr¡t se¡ el teu company en el Jardí de I'Edén! Felig

el teu pare de qui tu has vingut!
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60. L'embdac i els seus fills

Aquesta b¿stdríaforma part de la tradició d'Isop i aparek al llarg de tota la
bktdria de folklore jueu fins ak temps moderns.

Font: I. Iétsi, "Un recueil de contes juifs inédits", p.60-62.

Conte d'un home vell que tenia dos fills, que se sentia molt atret pel vi i li
agradava beure. Tot el que els seus fills guanyaven durant el dia, el seu pare
s'ho bevia al capvespre.

L'un va dir al seu company:
-Qué farem amb el nost¡e pare que s,ho beu tot i nosaltres no podem ni

tan sols compraÍ-nos sabates per als nostres peus? Si escoltes el meu consell
podrem guardar els nostres sous durant dos o tres dies i llavors els hi donarem
per beure fins que s'embriagui (i es mori de I'embriaguesa).

Qué van fer?

Van donar vi per beure al seu pare fins que va ser pfes per un son fort. Van
crida¡ els seus veins i van dir:

-Veniu ve¡s el nost¡e pare que s'ha mon!
Li van fer una mofalla i el van portar al cementiri. Els mons eren enreÍars

en roques foradades que eren com una casa i eren posats dins damunt la terra.
Per causa del son tan fort que I'havia agafat per causa del vi que havia

begut, no es va algar ni es va moure, com un mort. El van enterrar i es van
acomiadar cap a casa seya.

L'endemá van venir els ismaelites caÍegats amb vi, carn rostida, pa i tota
mena de menjar pef portado a aquella ciutat que estava assetjada. Els pefse-
guidors van anar a trobar-los, peró quan els mercaders van entendre que els
perseguidors anaven cap a la ciutat, van amagar tot el meniar i la beguda en
una corra i van fugir amb els seus camells.

El tercer dia el vell es va despertar i es va troba¡ completament confós i no
sabia on era. Va anar a les palpentes, va crida¡ i no va trobar ningri que es
mogués dins la roca, Va palpar amb la má i va troba¡ bots de vi, carn, pa i for-
marge.

Es va dir: .Els meus fills m'han abandonat aquí, peró beneit sigui el meu
Creador que m'ha ajudat!,

Qué va fer? Es va asseure a menjar i a beure fins que es va embriagar. Es
posi dempeus per riure i fer veure com si toqués un insrument amb la má.

Passats tres dies van anar els seus fills a examinar si estava mort o no. Van
anar fins a la roca i van sentir el seu pare tocant música.

Van dir:

-Encara és viu.
Hi van anar i li van demanar:
{om estas. oare?
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Ell els va din
-Mal ts! Us u p€nsar fer-me mal, peñ el sant beneit va pensar fer-me

bé, per aixó m'ha fet viur€ fins a aquest dia. Aneu-vos-enl El meu Creador m'a-

iudari tots els dies de la nrva vida.
Se'n van an¿r ¡ n trobar bots de vi, carn, pa i formatge en abundlncia.
Van dir al seu par€i
-.Si et plau, vine a casa nostri. Et iurem que et Íuintindr€m tots els dies de

la nosua üda,
Van carregar el meniar i el vi i ho \r¿n portar a casa seva i seh van alimen-

t¿r tots els seus dies.
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61. El manament dels serells rituals

Aquest conte periany a un cicle d'bistórics exemplars que aduoqEn pel con-
trol dels desigs senaals.

For?tj Midraéot w-Ma,aéiyyot, p. 46-47.

Trobem que qui s'esforga a complir un manament, aquest li será causa de
salvació de les transgressions i li ocasionará una gr..rn recompensa i obra¡¿ de
mane¡a efectiva per al món futur.

Els nostres rabins -que siguin recordats per a bé- van di¡ sobre un home que
era curós i hábil respecte al manament dels serrells rituals. Ver aquí que un <lia
Ii van di¡ que hi haüa una dona romana en las ciutats marítimes que cobrava
per passar un dia amb ells quatre-cents zuz. EII va anar a la seva ciutat, va tra-
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vessar la porta de casa seva i va cridar p€rqué li obrissin la pona. va sortir la cria-

da i li va donar les monedes i ella les va pofi.ar a Ia seva mestressa. Li va dir:

-Vés, diguesli que ar¿ se'n vagi i que retorni i vingui després.
La minyona li ho va di¡. Ell se'n va anar fins al temps que li havia manat,

Va retornar, es va apropar a la porta i la minyona ho va di¡ a la senyora; aques-

ta li va manar que hi anés.
Ya arr'lnr a la casa i s'hi va trobar dotze llits: sis de plata i sis d'or cobert

amb cobe¡tors bons, i ella seia nua damunt d'un llit. I quan el jove es va treu-
re el seu mantell dtual es van aplegar els quatre serrells rituals i al seus ulls se

li van mostrar com si fossin quatfe testimonis. Llavors va baixa¡ del llit, es va
prostrar de cara a teÍ\ avergonyit i confús i picant la cara contra el terra.

Quan Ia dona va veure tot aixó, va baixar on era ell i va fer un iurament
que deia:

-No et deixaré reposar fins que em diguis quina tara o defecte has vist en
el meu cos.

Ell li va jurarr

-Mai no he vist una dona tan bella com tu i no he t¡obat en tu cap tara,

peró el Sant beneit ens va manaf un manament sobre els serrells rituals
(Nombres 15,37-41). EsA escrit en la Torá i hi apareix la paraula 'jo' dues vega-

des (Nombres 15,41). Aixó vol dir: .jo consideraré culpable el qui transgredei-

xi la meva Torá'; i la segona vegada' .jo faré abundar el bé per a qui la guar-

di'. Quan jo he vist ara els ser¡ells, se m'han aparegut als meus ulls com si fos-

sin quatre testimonis que testimoniaven contra mi, i he tingut temor per la

meva enima i he pregat al Senyor per expiar el meu pecat.

Llavors ella li va iurar de nou:

-No et deixaré reposar fins que em facis conéixer el teu nom, el nom de Ia
teva ciutat, el nom del rabí amb qui estudies i el nom de la seva escola on
ensenya els infants.

Ell els hi va dir perqu¿ ella el va forgar a fer-ho; llavors se'n va anar alegre
i amb el cor bo perqué havia venqut el seu mal instint, subiugat el seu desig i
h¿via estat 'alva¡ de la transgressjó.

Després d'aixó, la dona es va alear, va repafiir tot el que tenia i tots els seus

béns: una tercera part la va donar al rei, una tercera part als pobres i una ter-
cera part se la va emportar amb ella per a I'escola. Va anar davant rabí Hilyá,
el mestre de l'estudiant i li va demanar que la fes immergir en aigua per poder-
se fer jueva, ja que desitiava entrar en la religió d'lsrael.

Rabí HiD/a I va dir:

-Vés-te'n de mi, perqué deus desitjar o bé estimes algun dels meus deixe-
bles i vols casar-t'hi.

Llavo¡s ella li va fe¡ un escrit sob¡e tot el que li havia passat amb un dei-
xeble i I'hi va donar. El rabí el va llegir i hi va trobar tot l'afer. Aleshores va dir
rabí Hivvá:

t7l
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-Alea't, fill meu i casa-t'hi perqué el Sant beneit t'ha impedit d'anar per
diners amb ella i de cometre una transgressió, ja que vas témer p€r la teva
ánima i no vas transgredir el manament.

Llavors rabí Hiyyá ya dona¡ les ordre oportunes i la dona va ser immergida
en aigua i el deüeble la va prendre com a esposa, hi va renir relacions i d'e-
lla en van néixer deixebles dels savis.

Veniu i vegeu la grandesa d'aquest deixeble que va desitja¡ estar amb ella
al princiÉ, quan estava prohibit i era una üansgressió i que va yéncer el seu
instint dolent i va subjugar el desig del seu cor i no s'hi va acostar perqué esra-
va prohibit. El Sant beneit li va donar la seva recompensa i la va preparar a ella
p€r a ell, de manera que ell la rra prendre amb pemís i li rra restar la recom-
pensa per al món futur que no té mesura.
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62. Josué ben I,eví i el profeta Elies

RabíJosté ben Leuí ua ser un mestre de la Terra d.'Israel (ca. 22O-25o) cone-
gut per Ia seua gra.n pietat i bumililat, i per aixd ua mel¿ixer -seSons Ia tradi-
ció folklórice- una uisita del profeta Elies.

Font: Nissim ben Jacob ben Nksim ibn íabin, Hibbur Yafeh me-ha-YeSu'ah
p.4-6.

Rabí Josué ben Leví dejunava mohs dies i seia fent de,uni demanant al seu

Creador -que beneit sigui el seu nom- que pogués veure Elies, recordat per al

M. I vet aquí que Elies I'aná a troba¡ se li va aparéixer i li va dir:

-Qu¿ desitges de mi? Jo t'ho concediré.
Li digué rabí Josué:

-Jo anhelo anar amb tu a veure els teus fets en el món per pode¡-ne treu-
re profit i aprendre una gr:rn saviesa de tu.

Li va dir Elies:

-No podrás caregar tot el que veurás dels meus fets i et trasbalsará que et
faci conéixer les evidéncies dels meus fets i obres.

Rabí Josué li digué:

-Senyor meu, io no et pfeguntaré, ni et posafé a prova, ni et trasbalsaré

amb p¡eguntes, perqué el meu desig es veure els teus fets i les teves paraules

i com són, i no res més.
Elies li va posar una condició: si rabí Josu¿ li demanava la causa dels seus

fets, signes o prodigis, ell la hi faria conéixer; peró si li feia cap pregunta, no
aniria més amb ell.

Després d'aixó se'n van anar tots dos iunts fins que van anibar a la casa

d'un home pobre i necessitat que no tenia res llevat d'una vaca que s'estava

amb ell al paü. L'home i la seva dona seien a la potta; quan van veure que
venien davant seu, van sortir a trobar-los, els van demanar com estaven, es van
alegrar amb ells i es van asseure amb ells amb el millor de casa seva. Els van
ponar el que per atzar tenien per menjar i per beure. Van menja¡ van beure i
van passar la nit allá. Al matí es van llevar per anar pel seu camí. Elies va fer
una pregiria per la vaca i aquesta es va mort tot seguít. Tots dos se'n van anar.

Rabí Josu¿ ho va veure se'n va so¡prendre i va quedar confós, Ell es va dir:
.Aquest pobre no ha rebut recompensa per I'honor que ens ha fet sinó la mon
de la seva vaca i no en té altra tret d'aquesta."

Aleshores va dt a Elies:

-Senyor meu, per qué has matat la vaca d'aquest home? Ell ens ha rebut
amb hono

Li va respondre Elies i li va di¡:

-Recorda la condició que vam acordar entre tu i io de callar i romand¡e silen-
ciós; peró si tu desitges separar-te de mi, jo t'explicaré el que m'has demanat.
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Rabí Josué va romandre silenciós de les seves preguntes i no va respondre
més.

Van anar junts tot el dia. Al vespre van arribar a Ia casa d,un home ric, que
no es va girar ve¡s ells ni els va presar atencíó. Es van asseure a casa seva,
peró sense menjar ni beure. Aquest home tenia a casa seva una paret que havia
caigut i que calia reconstruir. Al matí, Elies va fer una pregária i la paret va que-
dar reconstruida. Després se'n van anar tots dos d'alli. El dolor i I'estupor es
van afegir en el cor de rabíJosué pels fets d'Elies, peró va véncer el seu impuls
de demanarli per qu¿ havia passat el fer.

Van fer camí tot el dia. Al vespre van arribar a una sin¿goga gran on hi havia
bancs d'or i plata i on cadascú seia en el seu seient, segons I'hono¡ i válua. Un
d'ells van dir:

-Qui donará de menjar a aquests pobres 
"questa 

nit?
Un d ells va respondre i va dir:
-Ja en tindran prou amb el pa, l'aigua i la sal que portaran per a ells aquí.
Ells van esperar, peró no van ser tractats amb la dignitat adequada. Van pas-

sar la nit i van seure en els seus llocs fins a la llum del matí. Va aribar el matí.
es van algar i se'n van anar tots dos, Elies els va dir:

-Que Déu us posi a tots com a caps (de la sinagoga)!
I se'n van anar pel seu camí tot el dia. Rabí Josué va acumular aflicció ¡ere

aflicció, peró no va respondre.
Van ariba¡ fins a una ciutat i el sol es va girar vers la posta. Van veure que

els homes de la ciutat sortien a trobaflos amb cor bo i amb gran alegria. Els
van ¡ebre amb la cara amable i es van alegrar amb ells. Van seure amb el millor
de les seyes cases en una casa gran. Van menjat van beure i hi van fer nit amb
gran honor. Al matí, Elies va ptegaf i els va dir:

-Que el Sant beneit no us doni sinó un sol cap (de la sinagoga)l
Quan ¡abíJosu¿ rra sentir les seves paraules no va poder contenir-se ni tes-

tar més silenciós davant de tots aquells fers que havia rcalitzar i va di¡ a Elies:

-Ara fes-me conéixe¡ els teus secrets.
Lt va olr Elles:

-Ja que el teu cor es vol separar de mi, jo t'ho explicafé tot i et faré conéi-
xer les ¡aons i l'esséncia dels fets que has vist, Sápigues que l,home al qual he
m tat Ia vac?, havia estat sentenciat que la seva dona havia de morir; jo he pre-
gat al Senyor que la seva vaca fos el rescat per l'inima de la seva dona; jo
també he vist que la dona portaria més bé i un millor profit a casa seva. L,home
ric al qual he construit la paret, si hagués permés que I'hagués reconstruit ell,
hauria descobef els fonaments de la casa i hi hauria trobat un gran tresor d'or
i plata; per aixó la hi vaig construir jo; peró vet aquí que la paret amb rapide-
sa tornará a caure i ja no se¡a reconsruida més. Pel que fa als homes pels quals
vaig pregar que hi hagués molts prínceps i molts caps, aixó és perqué és dolent
per a ells i poftar) una gran divisió en els seus consells i pensaments pe¡qué
un lloc on hi ha mohs de caps és espoliat, destruil i reprovable, euant als
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homes pels quals vaig pregar que tinguessin un únic cap, aixd será bo per a

ells i per al lloc on habiten, perqué s'aplegaran els seus fets i els seus consells

en un únic consell i se n'alegraran i l'esperit de lá divisió no aribar¿ entre ells

i no canviaran el seu consell i no es nalmetran els seus pensaments; per aixÓ

diu la dita: .per mols de capitans van naufragar els vaixells'; i també es diur

"grácies a un sol cap va ser habitada la ciut¿t".
I encara Elies li va donar I'ordre següent:

-vet aquí que te n'anires de mi, per aixó et faig saber que és el que et sed
profftós. Si veus un malvat que s'ho passa bé, que no et sedueixi la teva incli-
nació ni te'n sorprenguis, perqué aixó és per al seu mal; i si veus un ,ust afli-
git per les angúnies tots els dies de la seva vida, amb problemes i treballs, gana

i set, nu i mancat de tot i que els sofríments vénen vers ell, no t'indignís ni t'ai-
ris en el teu esperit i que no erri la teva inclinació i que el teu cor no pensi

cap dubte del teu Creador, i que hi hagi rectitud en el teu coneixement i en el
teu cor, perqué Ell és just i el seu judici és equ¿nime i els seus ulls milen els

camins dels homes; i qui és que podri dirli: .qué fas?".

Després, l'un va desitjar la pau al seu company i Eües se'n va anar pel seu

camí.

r75
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63. un iudici indulgent

Font, Y. S. Farbi, .o(,eh pele, ool.3, p. 319-320.

Un conte que passá la santa ciutat de Tsefat, que sigui reconstruida i resta
blefta. Un home va anar a una altra ciutat i es va llogat a casa d'un propietari
pe¡ un temps de tres anys per fer el seu ofici. I va passa¡ que el temps del
pagament del seu lloguer de tres anys s'acomplí la vetlla del Dia de l'Expiació.
L'home llogat digué a l'amo de la casa:

-Paga'm el meu salari que r,rrll anar a casa meva a portar provisions a la
gent de casa meva i a celebrar la festa amb ells.

L'amo de la casa li digué:

-No tinc diners.
Li digué el llogat:

-Si no tens monedes paga'm amb fruits dels teus camps d'acord amb el
valor que són venuts al mercat.

Li respongué:

-No en tinc.
Li digué:

-Dóna'm un tros de camp i io intentaré de vendre'I.
Li digué:
-No en tinc.
Li digué:

-Dóna'm animals pel mateix valo¡.
Li digué:
-No en tinc.
Va retornar i li digué:

-Dóna'm coixins i capgals dels mobles de casa teva.
Li digué:
-No en tinc.
A la fi es va cansar el llogat de pteguntar en veure que de qualsevol cosa

responia que no en tenia, i ell sabia que no li mancava cap d'aquelles coses.
Amb aquestes va agafar el seu camí i se'n va anar la seva ciutat, tist i enfadat
sense cap c¿ntim.

Després de la festa, l'amo de la casa va apiafar tot I'import del lloguer que
devia a l'esmentat llogat i a més aga|a tres bésties carregades: una amb men-
jar, la segona amb vi i la tercera amb fruils. Es va algar i se'n va anar a la sanfa
ciutat de Tsefat, que sigui ¡econstruida i restablena, i s'allottá a la casa de l'es-
mentat llogat. Després d'haver menjat i begut va pagar-Ii, el salari complet.

Llavors va preguntar al seu llogatr

-Per la teva vida, desitjo que em diguis aixó: quan tu em vas demanar que
et pagués el teu lloguer i et vaig dir que no tenia monedes, qué vas sospitar
en el teu cof?



LEs NITS JUEWS: LIEGENDES D! r,A TRADICIó D'ISR{EL 177

Li va respondre i li va dir:

-Vaig fer un judici indulgent i em vaig dir en el meu cor: 'Potser va trobar
al¡¡.rna mercaderia per compfirr batafa i va despendre tots els seus diners i ha
restat sense cap diner, i en ser la vetlla del Dia de I'Expiació no troba l'ocasió
per vendre part de la seva mercaderia per pagar-me.,

L'amo va to¡nar a di¡li:
-Quan vas demanar-me que et donés b¿sties pel valor del teu salari i et vaig

dir: *No en tinc,, qu¿ vas sospitar de mi?

Va respondre:

-Potser les ha llogades a altres i no pot agafa es fins que s'hagi acabat el
temps del seu lloguer.

Li digué:

-I quan vas demanar-me que et donés un tros de camp i et vaig dir que no
en tenia, qué vas sospitar de mi?

Li va respondre:

-Em vaig dir: "Potser ha donat els seus camps a uns parcers amb el com-
promís que li donarien tants fruits cada any i es troba que els camps no es tro-
ben sota el seu domini i no són d'ell'.

L'amo va to¡na¡ a di¡li:
-I quan et vaig dir que tampoc no tenia fruits, qué vas sospitar de mi?

Li va respondre:

-Em vaig dir: 'Potser encara no n'ha deduit el delme i per aixó no pot
donar-me'ls; i ia que era la vetlla del Dia de l'Expiació no té temps de separar
el delme".

L'amo Ya to¡nar a dir-li:
-I quan et vaig dir que no tenia ni coixins ni capgals, qué vas sospitar de mi?

Li va respondre:

-Em vaig dir: .Potser ha destinat tots els seus béns a una causa santa'.
Llavors I amo de la casa li va jurar aixó:

-De veritat que ha estat així: havia dedicat tots els meus béns per causa de
Hurcanós, el meu fill, que no es vol ocupar de la Torá, a fi que no pogués gau-

dir dels meus béns; i quan he anat a casa dels meus companys, els savis del
sud, m'han alliberat del vot. Ara que m'has fet un judici indulgent, que el Sant

benei't et iutgi de manera indulgent, perqué en tot el que em vas iutjar amb
indulgéncia en totes les coses que em vas preguntar, així realment van anar les
coses, sense que en manqués ni una.

Fins aouí la história.
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64. Generositat

Aquest conte pertany al cicle sobre el veí del paradís. Des del punt de uisra
dek mestres rabínics, els bomes que feien oficis eren en aparenga. uetus ,indig-
nes, del paradb

Font: Nissirn benJacob ben Nissim ibn Sabin, Hib,bv Yafeh me-ha-Yeéu'ah.,
p. 20 21.

Hi havia un home savi, piadós i humil que va demanar al seu Déu que li
fes conéixe¡ qui seria el seu company en el món futur Va dejunar molts de
dies, va oferir moltes pregáries i súpliques fi¡s que, en un somni nocturn, li va
ser dit: "El teu company seri en Tal, el carnisser,. Es va despertar del somni
preocupat i gemegant, trist i enutjat. Va retornar als dejunis per implorar el
favor del Senyor Llavors li va ser dit: .En un somni ja et va ser dit que en Tal
será el teu company en el món futur'. Quan va sentir la paraula va quedar estu-
pefacte i es va posar a gemegar i a fer un gran plor per causa d'aquest mis-
satge. Aleshores va sentir una veu des del cel: "Si no haguessis estat un home
piadós que ha fet moltes bones obres ja hauries mort. Per qué et sap greu de
saber que en Tal, el carnisse¡, será el teu company? Que potser saps quines
obres bones ha fet en Tal, el carnisser, que estan ben lluny de ser fetes pels
altres homes i que li permetran que el seu rang sigui tan elevat en el món
futu¡.'

L'estudiós es va llevar ben aviat al matí i va anar a Ia botiga del carnisser
El va saludar, es va asseure amb ell i li va di¡:

-Voldria saber quines obres fas i quina és la teva pietat en el teu món.
Li digué:

-Senyor meu, tu pots veure les meves obres; de tot el que guanyo, en dono
Ia meitat per obres de caritat i l'alra meitat em seryeix per viure jo i els mem-
bres de Ia meva familía.

Li digué l'estudiós:

-Molts homes donen més per obres de caritat; fes-me sabe¡ si fas alguna
cosa que no tots els homes puguin fer.

El ca¡nisser va romandre silenciós una hora llarga i aleshores li va dir:

-Senyor meu, recordo una cosa que vaig fet fa molts anys.
Li va dir el savi:

-I qu¿ va ser?

Li va dir:

-En aquella época estava ocupaf amb el meu treball i vet aquí que va venir
una caravana de gentils on hi havia molts de captius. Enúe aquests hi havia
una noieta que plorava amargament. Me li vaig acostar i Ii vaig dir:

*Filleta, per qué plores i crides?

'Em va di¡:
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*Senyor, io sóc jueva i tinc por que aquests impius m'allunyin d'Israel. Jo
vull anar a algun lloc on hi hagi israelites que potser em redimiran de les mans
d'aquests incircumcisos.

,Quan vaig sentir les seves paraules es va ablanir el meu co¡ i en vaig tenir
compassió. Li vaig dir.

*Guarda silenci i tingues fe, que lo et redimiré.
,Tot seguit vaig trar a trobar el seu propietari i vaig comprar la noia per

molts diners, més dels que io tenia. I¿ noia tenia dotze anys i la vaig portar a

casa í lz vaig vestir fins que va créixer Jo tenia un filt únic de vint-i-un anys.

Un dia vaig parlar amb ell en secret i el vaig persuadir amb paraules de súpli-
ca i li vaig dir:

*Fill meu, accepta el meu consell, compleix el meu manament i porta a

terme el meu desig, de manera que les coses t'aniran bé tant en aquest món
com en el món futur

"Em va dir:
*Digues-me qué desitges que no em desviaré del teu manament ni a d¡eta

m a esquerTa.
,Li vaig dir:
,-El meu desig és que et casis amb aquesta noia i jo us faré vestits i joies

molt valuosos.

'Em va dir:
*Jo estic a les teves mans: fes el que sigui bo als teus ulls.

'El meu cor es va alegrar moltíssim i vaig preparar tot el que era nccessari
des del fil fins al cordó de les sabates. No hi maflcava res. V¿ig preparar un
gran banquet per al casament i no vaig permetre que cap dels fills de la ciutat
deixés de venir-hi. Vaig cridar tots els pobres i els vaig fer seu¡e al costat dels
ciutadans perqu¿ no s'avergonyissin. Els vaig posar davani menjar i requisits i
en van menjar i van beure amb alegria i bon cor; tothom, llevat dels homes
que seien en una taula que no van men,ar res. Els vaig dir:

.-Germans meus, per qué feu aixó? Que hobeu en els gustos algun defecte?
,Em van dir:
,-Déu nos en guard! Mai no n'hem vist, de coses tan bones! Passa que

aquest pobre que has fet seure amb nosaltres plora, vessa ll¿grimes i gemega
des que s'ha assegut aquí; per aixó no hem menjat res, per causa dels seus san-
glots i del seu plor.

,El vú.g agafar per la má, el vaig fer sortir sol a fora i li vaig dir:
*Germá meu, per qué em t¡actes tan malament i per qu¿ entristeixes els

convidats a noces? Fes-me saber qué tens i per qué est) malament el teu cor:
no m'amaguis res. Si tens un deute, jo et donaré el que necessitis; i si necessi-
tes un préstec, jo te'l faré.

'Em va di¡:
*No tinc cap deute ni necessito cap préstec, sinó que ploro per la noia que

es va a casar amb el teu fill. Ella és de tal ciutat i jo m'hi vaig prometre a!'ui fa
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anys i ella es va prometre amb mi; peró ella va ser feta captiva i jo vaig anar
darrere d'ella. Tinc a la má el document del nost¡e prometatge.

'Va treure el document i vaig veure que era tal com deia. Li vaig dir:
*Quin senyal tens per saber que aquesta és la noia?

'Em digué:
*La vaig veure una vegada a la casa del seu pare i vaig veure en el seu cos

un senyal que tenia tal forma en tal lloc.
,Aleshores vaig creure en les seves paraules i li vaig dir:
*Sigues fon i controla't, que jo satisfaré els reus desigs.

'Llavors vai¡¡ cridar el meu fill i li vaig dir:
*Fill neu, tu has fet la meva voluntat en I'afer d'aquesta noia; ara compleix

el meu desig en tot el que et diré i sera bo per a nr.
,Em va dir:
*Tal com ho vaig fer al comengament per tu, així ho faré ara: no desobei-

ré el teu mandat.

'Li vaig dir:

-Aquesta noia havia estat promesa amb un altre i jo ja he vist el document
de prometatge; vet aquí que I'home que s'hi havia promés és aquí; ara ella t'es-
ti prohibida. Ara Ia meva voluntat és que donis tot el que jo havia preparat per
a tu, des dels vestits fins a les joies i que a ella la retornis al seu home. Així et
guanyarás una bona recompensa. Jo et trobaré una dona millor que aquesa i
faré per nr el doble d'aixd.

,Em va dirr

-Fes-ho, i jo faré el que m'has dit.
,Llavors va veni¡ I'home convidat í la noia i els vaig fer posar sota del tilem

nupcial. Els padrins de les noces eren davant d'ells i van di¡ la benedicció nup-
cial. Jo els vaig donar tot el que hi havia a casa meva. Els vaig lliurar tot el que
havia preparat per al meu fill i van viure amb mi molts de dies, feligos i amb
bon cor, sense que els manqués res, i van oblidar les seves fatigues i destrets.

Quan van desitjar retornar a les seves ciutats els vaig donar bons regals i pro-
visions per al camí i me'n vaig acomiadar. I jo sempre he demanat noves d'ells
a tots els qui vénen d'allá.

Aleshores l'erudit li va di¡:
-Que siguis beneil pel Senyor perqué has fet que el meu cor descansi i m'a-

legro que tu siguis el meu company en el món futur.
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65. Rabí Baroqh i el profeta Eües

RaU BaroqA és un pe6ona¡8e prAcñcament desconegut per I4 tradició lite-
rAria i folklórica jueua .

Font: Nissim ben Jacob ben Nissim ibn Sabin, Hibbur Yafeh me-ha-Yeéu'ah.,
p. 2-3.

Els nostres mestres de beneida memória van explícar que rabí Baroqá pas-

sejava pel mercat quan I'ani a trobar Elies -de bona memória-, se li revel) i
parlá amb ell. Llavors rabí Baroqi li va fer aquesta pregunta:

-Hi ha en aquest mercat algun home que mereixi la vida en el món futur?

Li va respondre:

-No.
Encara parlaven junts quan els passe pel costat un home que no portava els

serrells rituals i que calgava unes sabates negres. Aleshores Elies li digué:

-Aquest home que ens acaba de passar pel costat heretari el Jardí de
I EOen.

Aleshores rabí Baroqá el va criür, peró no va respondre. Va demanar per-
mís a Elies, va córrer darrere d'ell i el va aconseguir

Llavo¡s l'home li va di¡:

-Sóc el guardiá de la presó i tinc el costum d'empresonar els home per una

banda i les dones per una altra. Jo els vigilo tota la nit perqué tinc por per les

dones, que no siguin violades pels presoners. Quan empresonen una iueva al

calabós, jo intento vetlla¡la i salvar-la. Una vegada van empresonar al calabós

una jueva que estava casada i vaig comprendre que els presoners pensaven en
el seu cor cometre una perversió amb la noia. Yaig agafar una mesu¡a de lle-
vat, la hi vaig donar i li vaig dir:

-Filla meva, escampa't aquest llevat pel cos i digues que tens la regla.

181
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Així ho va fer i es va salvar, perqué no se li va acostar cap home.
Li va dir rabí Baroqá:

-Per qué calces aquestes sabates negres i el teu mantell no porta serrells
rituals?

(Nosaltres enrcnem de les seves paraules que els jueus no tenien el costum
de calgar sabates negres).

Li va dir el guardiá de la presó:

-Tinc el costum d'anar al pzllu del rei, i els porto pe¡quC no sápiguen que
jo sóc jueu. A.llí escolto els decrets que fan contfa Israel i io m'apresso a comu-
nicarlos als savis perqué puguin dejunar, fer peniGncia i pregar al Senyor per-
qué anul li els seus decrets i cancel.li els seus consells i els seus pensaments
contra nosaltfes.

Aleshores li va dir rabí Baroqá:

-Per qu¿ no m'has respost quan t'he cridat?
Li va respondre el guardii de la presó:

-Perqué m'han dit que s'han aplegat al palau feial tots els minishes per fer
un nou decret contra Israel i m'apressava a comunicar-ho als savis pe¡qué s'a-
drecessin al Rei i Senyo¡ dels exércits per suplicarJi misericbrdia i li demanes-
sin per la restz que ha sobreviscut.

De nou va tornar amb Elies i vet aquí que els van passar dos homes. Elies
li digué:

-També aquess heretaran el Jardí de I'Edén.
Rabí Baroqe els va cridar i els va demana¡:
-Quiru són els vostres actes?
Li van dir:

-El nostre costum i la nostra llei és que quan sentim que un home sent
amafgufa, est¿. pfeocupat, gemega, esa aclolorit i aclaparat, anem a casa seva
per fer dol amb ell, consolar-lo, parlarJi al cor perqué s'alegri, i se li'n vagi el
seu sospir, la seva preocupació, la seva pena i la seva tristor pe¡ causa dels fets
que li han passat i els sofriments que I'han cobert i envoltat. Aixd ho fem fins
que es consola i es reforga el seu co¡ i el seu espedt agafa coratge i prospera
i s'alegra i exulta.
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66. Ilistória deJosep LHortolir d'Ascaló i la sev-¿ dona

Rabí Eli¿zer i ra.bíJosué són dos saús jueus que uan uiure entre eb anJ)s 80
i 11O deqrcs de Crkt. Aquest conte que traduín aÍMrek en la. tradició folhló-
rica jueua des de I'edad mitjana.

Font: Nissim benJ¿tcob ben Nissim ibn Sabin, Hibbur Yafeh me-ha-YeSu'ah.,
p. 12-13.

Comengaré ara per recordar alld que era petit en el seu comengament i que

a la seva fi va créixer molt,
Van dir els noshes savis, de benelda memória, que rabí Eliézer i rabí Josué

van fer una pelegrinatge al Temple. La vetlla de dejuni del Dia de l'Expiació
ells eren a la muntanya del temple i vet aquí que un ángel va a trobarJos que
portava a la mi un bocí de tela blanca que brillava com el sol i que no tenia
costura al voltant. L'un va dir al seu company:

-Aquest bocí deu ser per a un de nosalt¡es.
Es van acostar a l'ángel i li van demana¡:

-Per a qui és aquest boc?
Els va dir:

-Per a vosaltres hi ha molts de bocins que són millors que aquest, peró
aquest és per a un home d'Ascaló que es diu Josep l'Hortolá.

Llavors se'n van anar seguint els seus camins.

Quan es van acabar els dies del pelegrinatge, se'n van anar junts cap a l'ho-
me d'Ascaló. Els homes d'Ascaló es van alegrar en veure'ls. Van sortk a trobar-
los i els van demanar que s'allotgessin a casa d'ells. No ho van voler i van di¡:

-No ens allotjarem enlloc tret de la casa de Josep l'Honolá.
Llavo¡s la gent v^ anar amb ells a la casa de Josep.
Quan van arríbar a la porta del seu hort el van veure de lluny collint ver-

du¡es. Primer li van desitjar la pau, i ell els va respondre: .Que tingueu pau!'
Li van di¡:

-Desitgem allotjar-nos a cas teva.
Ell els va respondre:

-Mest¡es meus, heu deixat homes rics i honorables per venir vers mi. El

Sant benei't sap que a casa meva no hi ha altra cosa que dos pans.
Li van dir:

-El que hi ha a cast teva sere suficient per a nosaltres i no et molestarem
en cap altra cosa.

Ell els va posar davant d'ells, van menjar el pa, van beure aigua i van fer la
benedicció dels alimens.

Li van di¡:

-Has vist que hem vingut a casa feva i que no hem volgut anar a casa dels
homes de la teva ciutat; per aixó, digues-nos quins són els teus actes.
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Ell els va di¡:

-Mestfes meus, vosaltres veieu que io sóc pobre i que no tiflc alt¡e treball
que fer la feina de I'hon que heu vist.

Li van dir:

-Malgrat aixó, fes:nos saber si t'has ocupat d'aquest t¡eball des de la teva
joYentut fins ara.

Els va di¡l
-Si les vostres ánimes volen que els faci conéixer els meus afers, jo us els

revelaré tots. Sapigueu, en veritat, que el meu pare -de benelda memb¡ia- era
dels grans homes d'aquesta ciutat i dels més rics; perb quan va traspassar a l,al-
tra vida, vaig perdre aquella riquesa i la gent de la ciutat en veure'm em van
bandejar i em yan odiar Llavors vaig so¡tir d'allí plorant i vaig consrrui.r casa
meva aquí; hi vaig plantar aquest hort i hi vaig sembrar verdures. El que trec
de I'hon ho venc i dono la meitat per obres de caritat per als pobres i amb l'al-
t¡a meitat ens alimentem jo i la meva famlia.

Li van di¡:

-S¿pigues que el Sant beneit ha multiplicat la teva recompensa moltíssim:
vam veure a la má de l'ángel un boci de tela blanca i polida. L,ingel ens va dir
que efa per a tu, peró li fakava la vora. Per aixb hem vingut a fer-te saber
aquesta bona nova: el Sant benei't s€ra molt bo amb tu i potse¡ podr¿s incre-
mentar el teu m¿rit.

L'home va beneir-los i lloar-los i ells se'n van anar pel seu camí.
Llavors la seva dona li digué:
-He sentit el que t'han dit el savis d'Is¡ael sobre la rnanca de la vo¡a del teu

bocí de roba. Ara, escolta'm i acull el meu consell i esforga't per completar el
bocí.

El seu marit li digué;

-Tu has parlat amb generositat, peró saps que jo sóc pobre i miserable i
que no tinc res amb qué fer alguna cosa o algun mérit.

Ella li digué:

-Escolta'm, senyor meu, i acull el meu cofisell i ser) bo per a tu: ag fa'm i
ven-me en el mercat i dóna el meu preu com a caritat per als pobres; potser
aií completarás e[ teu bocí de roba.

Ell li digué:
{inc por que el comprador no et sedueixi o et violi i aleshores perdria tot

el bocí.
La dona li digué:
-:Jo et juro per la meva fe en el cel que aquesta falta per causa meva mai

no vindrá.
Llavors va escoltar la seva veu, se'n va anar, la va vendre i va donar els

diners com a caritat per als pobres.
Quan el seu amo va veure que era bonica va voler seduir-la peró no se,n

va sortir. Llavors la va posar a c¿¡fec del negoci de les seves esp¿cies i li va
donar les claus.
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Aleshores ella li va dir:
-Senyor meu, jo no sóc digna de ser l'encarregada de casa teva.
Llavors es va indignar molt amb ella í la va do¡ar al pastor del seu rarnat, i

li va manar que la doblegués, peró no va poder seduirJa. Aleshores el pastor
li va pegar i la va ferir, peró no la va sotmetre. Li v^ 

^mar 
r l^ vida amb tre-

ball feixuc i amb tota mena d'afliccions, peró ella es va cónrenir r va esper:rr
les mise¡icbrdies del cel.

Van passar molts dies; llavors els seu marit es va disfressar p€r ana¡-la a veure.
Se n'hi va anar com s'hi fos un estranger i la va robar amb l'esperit amargar, sota
la seva magnificéncia hi havia una gran fractura i "en lloc de vestits fastuosos, fal-
dars de sac; en lloc de bellesa, marca de foc, (Isaies 3,24). Li disné

-Vols que et compri per casar-te amb mi i et salvaré de la teva aflicció?
Ella li digué:

-Senyor meu, aixó no és possible perqu¿ jo sóc casada.
Llavors va intentar seduir-la amb moltes paraules, peró ella no escoltava la

seva veu.

Quan el seu marit va veu¡e aixó, se li va fe¡ clar que no havia ftansgredit
el seu jurament i que no havia violat la seva alianga. Llavors es va treure la
máscara de la seva ca¡a i ella el va reconéixer Es van besar I'un a I'altre i es
van abragar en un gran plor. Llavors va pujar el seu crit fins a Déu r van sen-
ür una veu que deia: "Sápigues la bona nova: el teu boci de roba ja és complet
i que el bocí de roba de la teva dona és millor que el teu. Vés a ral lloc on tro-
barás un gran t¡esor que hi va enter¡ar el teu pare.,

Hi ya arLar i així ho va fer: hi va troba¡ plata, or i pedres precioses. Les va
agafar, va rescatar la seva esposa i I/a continuar fent obres de misericórdia i pie-
t.at tots els seus dies.
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67. El mort effarit

Aquesta llegenda confirma el ualor de Ia pregária anomenada qaddix, que
es.fa m memória dek difunts. El qaddix es ua introduir en Ia litúrqia jueua al
llarg de I'edat mitjana.

Font: M. Gaster, The Exempla of the Rabbis , p 84; 92-93.

Un conte sobre rabí Aqiva que passejava per un cementiri. Resulta que es

va trobar un home negre com el carbó i que carregava llenya damunt les espat-

lles i cor¡ia com un cavall. Rabí Aqivá li va manar que s'aturés en el camí i li
digué:

-Fill meu, com és que fas aquest úeball tan du¡? Si ets un servent i el teu
amo et caÍrega amb aquest jou, jo et rescataré i t'alliberaré; si ets pobre, vine
i ,o fenriquiré.

Li digué:

-Senyor meu, deixa'm que jo no em puc paral.

Li digué:

-Tu ets una persona o un dimoni?
Li digué:

-L'home amb qui parles és mon i cada dia és enviat a tallar la llenya amb
ou¿ és cremat.

ur'$ro
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Li digué r

-Fill meu, a qué et dedicaves en el món que has deixat?
Li digué:

-Era iecaptador d'impostos i efa tolerant amb els rics i assassí amb els
pobres; i no sols aixó, sinó que vaig tenir relacions amb una noia promesa el
Dia de l'Expiació.

Li va dir:

-Fill meu, que no has sentit que hi ha possibilirat de corregir el que t'ha
estat destinat?

Li va dir:

-Senyor meu, no em facis retardar que em mataran els qui m'han estat des-
tinats que són mestres de castigs i els executen. I no hi ha cap mena de correc-
ció pe¡ a un home com jo. Perb vaig sentir d'ells una cosa que no podré fer.
Ells deien:

*Si hagués tingut un ffll es podria estar enrre la congregació i dir: ,,Beneit

sigui el Senyor que és sempre beneit!"; i la congregació respondria: "Amén";
alesho¡es aquell home hauria estat alliberat dels cistigs,

'Peró jo no tinc cap fill; vaig deixar la meva dona embarassada pefó no sé
si va tenir un fill o bé una fflla. Peró si ha estat un fill, qui li deu haver ense-
nyat la Tora? Jo no tenia cap amic estimat en aquest món.

Tot seguit rabí Aqivá va decidir que aniia a la se¡/a ciutat i que demanaria
per ell: si tenia un fill, li ensenya¡ía la ToO.

Li digué rabí Aqivá:

-Com et dius?
Li digué:

-Aqivá.
Li digué:

-I com es diu la teva dona?
Li digué:

-Xixná.
Li digué:

-I com es diu la teva ciutat?
Li diguér

-Laodicea.
Rabí Aqivá se n'hi va anar i demaná per ell. Li van dir:
-Que es converteixin en pols els ossos d'aquest malvat!
Ell els va dir:

-Malgrat tot, digueu-m'ho.
Li diguerenl

-Té un fill incircumcís.
Rabí Aqiv¿ va enviar a buscar-lo, el va circumcidar, li ensenyá la Tori i la bene-

dicció dels aliments; peró no volia aprendre fins que r¿bí Aqive s'hagués assegut
a fer quaranta dies de dejuni. Tot seguit se sentí una veu del cel que deia:
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-Rabí Aqivi, p€r aquest tu deiunes?
Ell va dir:
-Senyor de l'univers, que no va ser davant teu que ho vaig pÍometre!
Tot seguit el Sant beneit va obrt el cor del noi i va aprendre "Escolta, Israel",

les divuit benediccions i es va posar enmig de la congregació i va di¡: .Benei't

sigui el Senyor que és sempre bene!'tl"; i la congregació va respondre darrere

d'ell: -Amén'. ImmediaÉment va ser alliberat aquell home de la senténcia. Va

arraf a casa de rabí Aqivl en un somni aquella nit i li va di¡:

-Que el teu coneixement pugui descansar com tu has fet descansar el meu
coneixement!

Rabí Aqivá va exclamar:

-Beneit sigui el Lloc sempre present que fa la voluntat dels qui el temen!
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68. El conte de Ben Séver i Xefifon ben Lavix

Aquest conte que té com a protagonistes dos rabins imaginaris es fonamen-
ta en el tErset del llibre dels Pro¿¡erbis 10,2 que diu "l'bonr¿tdesa salua de la
mort'.

Font: M. Gaster, The Exempla of the P¿bbis, p. 84-85; 94-96.

Els nostres mestres van ensenya¡ un conte sobre un piadós que es deia Ben
Séver I per qué es deia Ben Séver (1'Int¿rpret)? Perqué explicava la To¡á. Era
un home gran i tust. Una vegada va sentir que hi havia un orfe d'lsrael que
estava promés amb una dona, van passar molts anys i no s'hi podia casar Qué
va fer aquell just? Quan ho va sentir va a¡¡afar estris de plata i d'or i tota mena
de menajar i de beure -una cirrega per a cinc aseF i se'n va anar a aquella
ciutat. Va an r a casa de l'orfe, li va preparar una casa, li va parar un llit, li va
arranjar un tálem nupcial i li va donar tot el que necessitava. Llavors va toma¡
a casa seva.

Quan tornava, es va trobar una gran muntanya que feia dotze milles de llar-
gada; hi havia un gran drac que feia dotze milles de llargada. Tots els qui hi
passaven els mossegava i els cremava; peró quan va veure Ben Séver, ell
mateix es va convertir en un pont perqué hi pogués passar per sobre.

Quan en va haver baixat es va trobar un home extraordin¿dament lleig,
que li va donar la pau. Ell li va retornar la salutació. Li va di¡:

-No em reconeixes?
Li ¡espongué:
No.

Li digué:

-Jo sóc l'Angel de la mort que he vingut a prendre la teva ánima, perqué
ja has estat anotat pel cel.

Qué va fer aquell just? Va alEar els ulls al cel i va dir:
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-Senyor de I'univers, está escrit: -A qui observa el que este manat, no li pas-

sare res de dolent" (Cohélet 8,5); i jo vinc de complir un manament. Ara haig
de morir pel camí sense haver anat a dir el que mll a la meva esposa i al meu
fill?

Tot seguit es va senti¡ una veu del cel que deia:

-Espera'l cinc dies i mig: cinc dies perqué v"gi a cas seya i mig perqué
digui el que vol a casa seva.

Se'n va anar plorant. Es va trobar un home que li va donar la pau i ell li va

retornar la salutació. Li va dir:

-Hi ha per aquí algun erudit?
Li respongué:

-Hi ha un gran erudit que es diu Xefifon ben Layix.
Li digué:

-Porta'm a casa seva perqué nosaltres debatrem la Torá i ens alegrarem,
perqué está escrit: .Els preceptes del Senyor són planers, omplen el cor de
goig, (Salm 19,9).

El va acompanyar a casa seva. Quan Xefifon ben Layix va veure Ben Séver,

aquest tenia la cara brillant com la llum del sol i Xefifon va reconéixer que era

un gran savi i un iust. Quan va haver ent¡at i es va haver assegut una mica,
¡eni^ la cxa verdosa. Xefifon ben Layix li va dir:

-Quan has entrat tenies la cara brillant i a¡a la tens verdosa. Potser tu neces-
sites menjar i beure com un home que ve de fer cam?

Li digué que no i li va explicar tot l'afer
Li digué:

-Seu amb mi i no tinguis por. Jo et garanteixo que no morires aquesta vega-
da.

Li va respondre Ben Séver:

-Está escdt: .un home no en oodrá ¡edimi¡ un altre' (Salm 49.8).
Li digué I'altre:

-No obstant aixó, seu amb ml.
Tot seguit Xefifon ben Layix es va aixecar amb tots els seus deixebles i va

dec¡etar un dejuni de tres dies. De sobte tot el país es va enfosquir. Els seus

deixebles hi anaren i li van di¡r

-Mestre nostre i llum dels nostres ulls: tot el món s'ha enfosquit.
Ell els digué:

-Sofiu i mireu! Si tot el món s'ha enfosquit aixó vol dir que el que ha pas-

sat ja ha passat; peró si és sols Ia ciutat podem estar segu6 que el Sant beneit
esguardañ les nostres súpliques i que portar¿ a terme el nostre desig.

Tot seguit l'.\ngel de la mort va baixar d'aquell núvol, es va aturar a casa

de Xefifon i li va di¡:

-Dóna'm la imposició que he dipositat a casa teva.
Li respongué:
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-A casa meva no hi has dipositat res.
Li respongué:

-Paga'm Ben Séver per a la mort!
Li digué :

-Et conjuro pel Nom sant que retornis al Sant benei't i que li diguis: "Ben
Layix ha refusat de pagar-me Ben Séver p€r a la moÍ,; -i hi afegí:- vés i digues
al Sant benelt: .La seva inima no és pas més preciosa per al Sant beneit que la
meva, ni la meva que la seva'.

L'Angel de la mort se n'hi va anar i li va di¡:
-Xefifon ben Iayix m'ha dit: .I¿ s€va ¿ninvr flo és pas més preciosa que la

meva, ni la meva que la seva: si l'ha de mata¡ que ens riürti juns; peró si I'ha
de fer viure, que ens faci yiure iunts,.

Tot seguit es va s€ntir una yeu del cel que deia:
-Qu¿ haig de fer amb aquests dos iustos? He fet un decret, peró ells l'han

anul.lat amb les seves pregáries. -I la veu del cel va continuar:- Els afegeixo
dos-cents anys a cadascun d'ells.

Ells van dir que durant aquests dos-cents any6 no va avortar cap dona el
fruit del seu ventre i que I'espasa no va ser usada en el món i que cap béstia
dolenta no va dominar en el món i que cap fill no va morir abans que el seu
pare i que cap home no va morir abans dels setanta anys i que no hi va haver
fam. Es d'ells que esti escrit: ..Satisfl el desig d'aquells qui el temen, (Salm
r45,rr.
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69. Conte de rabíJosué ben Leví i l'Ángel de la mort

RabíJosu¿ ben Leaí ua ser un nestre rabínic de la Tena d'lsrael qtn ua uiure
entre eb anys 22o i 25o després de Críst. La literatura folhlórica jueua de I'eda.t

nitjana el ua conuertir en una fígura apoc¿alíptfu:a qrc ua entrar uiuent ¿41 para
dís.

Font: M. Gaster, Tlne Exempla of the Rabbis , p. 85; 9t5-97.
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Un conte sobre rabí Josué b€n I€ví que seia explicant la Tor¿. Hi va anar
l'Angel de la mon, es va posa¡ davant de la seva porta i li va dir:

-La pau sigui amb tu, rabí.
Ell, peró, no li va respondre fins que va haver acabat l'estudi de la seva

Torá. Li digué:
La pau sigui amb tu, rabí.

Li digué I'Angel:

-Per qué ets tan orgullós que no respons a la salutació de pau?
Li digué:

-Déu me'n guardl No ho he fet sols per raó de la llei que havlz d'acabar.
Li digué I'Angel:

-Rabí, que no em reconeixes?
Li digué:

No.
Li digué I'Angel:

-Sóc l'Angel de la mort. El Sant beneit m'ha enviat a p¡endre la teva inima.
Li digué:

-Per la meva vida: ni que t'estiguis aquí mil anys no lliuraré la meva ánima
a la teva má. Vés-te'n!

Tot seguit se'n pujá al cel, es posá davant del Sant beneit i li digué:

-Senyor de l'univers, no m'ha permés estar davant seu.
Li digué el Sant beneit:

-Vés-hi i adorna't a tu mateix amb els senyals de Ia mort: des de Ia planta
dels peus fins a la coronella ple d'ulls, vestit de foc i coben de foc; tot foc i el
ganiyet a la mi penjantli una gota de fel que fa morir l'home, que fa que faci
pudor i que la cara se li tomi verda.

Se'n va anar i es va adorna¡ així i es pos¿ davant de la pona de rabí Josué
ben Leví. Li digué:

-El Sant beneit m'ha enviat a prendre\ l'ánima.
Li digué:

-Déu nos en guard! Jo no et lliuraré 
^ 

l^ md Ia meva ánima: si me la vols
prendre, porta'm al Jardí de I'Edén i mostra'm el lloc on en e[ futur jo reposa-
ré.

Tot seguit se'n puje al cel, es posá davant del Sant benei't i li digué:

-Senyor de l'univers, no m'ha permés prendreJi I'enima, sinó que m'ha dit
aixó i aixb altre.

Li digué el Sant beneit:

-Vés i porta'l al Jardí de l'Edén, fes sortir Hiram, rei de Tt i feslo entrar a

ell.
Tot seguit l Angel agaFa el rabí amb les seves ales fins al Jardí de l'Edén.
Li digué rabí Josué:
-Fes-me pujar més amunt, que pugui veure tot el Jardí de l'Edén i després

fes-me baixar avall i mostra'm el lloc on io reposaré en el futur.
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El va fer pujar amunt i va veure tot el Jardí de I'Edén i el va fer baixar avall
i li digué:

-Aquest és el lloc on tu en el futur reposarás.
Li digué rabí Josué:
-Mostra'm I'espasa amb qué pfens les ánimes.
Tot seguit la hi doná. RabíJosué li digué:

-Amb aquesta espasa agafes totes les ánimes?
Li digué:
_Sí.

Ell se la va mirar de totes bandes i es va tirar el mateix al Jardí de I'Edén.
Li digué l'Angel de la mo¡'t:

-No m'has volgut donar l'ánima, perb dóna'm l'espasa.
Li digué:

-Per la meva vida que no et donaré res.
Va retornar davant del Sant beneit i li digué:

-Senyor de l'univers, m'ha agafat l'espasa i s'ha tir¿t ell mateix alJardí de I'Edén.
Li digué el Sant b€nei't:

-Vés a tots els llocs on anava rabí Josué. Si va fer juraments pel meu Nom
investiga'ls: si els va trencar, fesJo sortir del Jardí de I'Eddn i prenJi l'dnima; si
no, pren-li I'espasa i deixa'l reposar

Se'n va ana¡ I'Angel de la mort i va trobar raban Gamliel, el seu company.
Li digué:

-Ha fet coses belles el teu company rabí Josué: ha entrat al Jardí de l'Edén
i m'ha pres l'espasa!

Li digué:

-Per la meva vida que est¿ bé el que ha fet amb nr! Pren aquestes notes
inscdtes i dónales a rabí Josué: si veu en tot el Jardí de I'Edén gentils, que
m'ho escrigui,

Quan rabí Josué va llegir les notes inscrites, va arrar a les pones del Jardí
de l'Edén i hi t¡obá tres estances: una de plata, una d'or i una de cristall. Va
anar a inspeccionar l'estanga de vidre i hi trobá tots els qui s'havien convetit
¿ Israel. Va anar a l'estanga de plata i hi va trobar tots els reis d'lsrael que
havien seguit el camí recte. va 

^nar ^ 
l'estanga d'or i hi va trobar Abraham,

Isaac, Jacob, Moisés, Aaron i David. Hi va veure un llit parat i un jove posat en
el llit que plorava amb lllgrimes que li davallaven del ulls. Un ancia s'estava al
seu costat i tenia un mocador a Ia má i li deia:

-Fins quan plorarás? El Sant benei't fañ el que li has demanat.
Tot seguit rabí Josué va dir als Pa¡es del món:
-Qui és l'home que pofta el mocador a la má?
Li digue¡en:

-Elies, de bona memória, que anunciará bones noves a Israel, tal com es
diu: .Que en són, de bonics, per les muntanyes els peus del missatger de bones
noves que anuncia la pau, (lsaies 52,7).
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-I qui és l'home posat en el llit?
Li digueren:

-Es el Messies fill de David, que en futur consolará Israel, tal com es diu:

'Consoleu, consoleu el meu poble', diu el vostre Déu.' (lsaies 40,1).
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70. Nah-man Qetuñ

Aquesta bistóri.a era coneguda ente els cabalistes de la fi d.el segb XV i de
principis del segle XW. La d.estrucció del Segon Temple, usada aquí com a punt
de referéncia ua passar l'any 70 desplés de Crist, de manera que les dates
esmentades són el 5O2 i el 570. EI primer dia del mes de tixrí és el dia de Cap
d'An!, que és el ólia de la Creació del món, segons Ia tradició. Les quatre b¿sties
i el carro celestial fan referéncia a la ukió del llibre d'Ezequiel 1, que té un
paper fonamental e-n la literatura mísrica jueua.

Fonr. Nevu'at ha-Yeled, en Jacob Semab, Sefer Nagid u-Mesaveh,
"Introdució, .

L'^ny 432 després de la destrucció del Segon Temple hi haüa un home que
es deia rabí Pinhás. Era molt savi i sabia el Nom revelat, gran i terible; peró
ell mai no va pecar i no va fer ús d'aquell Nom. Moltes vegades el seu cor l'em-
penyia a usar aquell Nom per a\ar a la terra d'Edom (Bizanci) i desarrelar el
seu govem del món, peró després retornava a ell mateix i deia: .Jo no sóc sinó
un cuc i un verm i no transgrediré el decret del Rei de l'univers, que ha posat
fi a la foscor. Quan arribi el temps escrit: "el Senyor demanará comptes, allá
dalt, a l'estol dels astres" (lsdies 24,21)' Quan pensava aixó es ¡¡elava el seu
cor i plorava molt: "El Senyor fa tot el que es proposa, al cel i a la terra" (Salm
135.6).

La dona de rabí Pinhes es deia Faquel. Era exhaordineriament bella i agra-
dable de mirar i era una dona que temia el Senyor, peró era estéril. Després
d'have¡-se casat, en veure que no quedava embarassada, va gastar molts de
diners en dones sevies que li feien rerneis perqué pogués concebre, peró no
en treia cap profit. Va pregar el Senyor i va di¡:."Raquel plora els seus fills"
(feremies 31,15), peró jo ploro per mi,. Cada dia quan es llevava del seu llit,
es rentava la ca¡a, es posava un mocador al cap, plorava i no menjava. Va fer
aixó molt de temps. Quan ¡abí Pinhás, el seu marit, tornava de la casa d'estu-
di, li rentava els peus i se n'anava a dormir Sols menjava pa de nit en nit. I el
sant rabí Pinh¿s mai no la mi¡¡ava a la cara ni es divertia amb ella.

Llavors Raquel va pregar i va dirr .Senyor de l'univers, tu vius i el teu Nom
viu! Jo sé que cap dels meus dies no he pecat, i si jo hagués pecat, el meu
marit no hauria pecat; peró si ell i jo haguéssim pecat, recorda per nosaltres el
que has dit en Ia rcva Tore: "Mantinc el meu amor fins a un miler de genera-
cions" (Exode 34,7), i recorda per nosaltres I'amor d'Abraham,. Llavors es va
p¡ostrar de cata a teúa i va dir: .Pel teu nom, fe, divinitat i regne, escolta la
pregiLria de Raquel la teva serventa!". I ella plorava i cridava pensant que el seu
marit dormia, peró ell va sentir la veu del seu gemec.

Rabí Pinhás es va posar dempeus i va dir: -Déu d'Israel, escolta, si et plau,
la vcu de la teva serven¡a Raouel-.
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Quan Raquel va sentir aixó es va prostrar de can a terra davant de rabí
Pinhás, el seu lrlarit, el va agafar pels peus i Ii va dir:

-Et conjuro pel Nom gran que tu coneixes que preguis el Senyor perqué

ens doni un filll
A partir d'aquella hora rabí Pinhás va quedar ple d'estremiment i d'angoixa

i p¡egava. El Senyor es va mostraf propici envers ell i Raquel, la seva dona, va

conceb¡e,
L'infant va estar en el seu ventre sis mesos. Un dia del mes sis¿, un dijous,

una ho¡a abans d'algar-se I'alba, en pujar el planeta pel camí de Júpiter i les

Balances, el primer dia del mes de tixrí de l'any 500 després de la destrucció
del Segon Temple, ella va infantar A I'infant li va posar el nom de Nahman.

Quan va sortir a l'aire del món, es va prostemar davant la seva mare i va dir:

-Per damunt d'aquesta cúpula que vosaltres veieu, hi ha 955 cúpules; a

sobre, hi ha les quatre bésties i damunt d'aquestes hí ha el Tron alt i elevat, i
per damunt del Tron, el foc consumidor el Tron preciós i tots els seus servents

són foc.
En senti¡ rabí Pinhás, el seu pare, aquestes paraules el va renyar i el va fer

callar Llavors I'infant va callar i no va dir ¡es durant dotze anys. La seva mare

plorava i deia:

-Tinc un fill, peró tant de bo que no en tingués cap!

L'infant Nahman era extraordináriament bell.
Un dia rabí Pinhás venia de la casa d'estudi. La seva esposa Raquel li rentá

els peus com de costum. Després porñ l'infant Nahman, el seu fill, i se'l posá

al pit. Es prosha <ie cara a terra, li agata els peus mentre plorava i li besava la

planta dels peus. Aleshores li va dir:

-T'ho demano: permetli parlar o que sigui agafat del mónl
En aquell moment rabí Pinhás va descobrir la cara de I'infant i va veure que

era molt bonic i extraordinariament bell. Llavors va caure sobre la seva cara i
el va besar tres vegades. Quan Raquel va veure aixÓ es va tranquil litzar

Rabí Pinhás va dir a Ia seva esposa:

-Algat! Per qu¿ t'has prostemat?
Ella mai no l'havia contradit ni transgredit les seves paraules, ni ell mai no

s'havia enut at amb ella ni s'havia divertit amb ella. Quan ella es va posar dreta,

rabí Pinhits li va dir:
-Qué vols que fem amb aquest infant?
Ella li va dir:

-El que satisfaci el nostre Creador
Rabí Pinhás li va di¡:

-Jo sé que vols que li permeti parlar.
l,r v2 otr:

-Sí. senyor meu.
I va caure als seus peus i Ii ho suplicava plorant.
Rabí PinhlLs li digué:
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-Ai de mí per l'infant! Que n'és, de savi i intel.ligent peró no té llargada de
dies! Iá seva mare em demana que li permeti parlar, perb jo sé que dirá parau-
les que trasbalsaran les criatures.

Raquel va respondre dient:
-Senyor meu, pe¡metJi que parli en secret i no obertament.
Llavors rabí Pinhás va posar la seva cafir conúa la cara de l'infant i li va

manar i el va conjurar perqu¿ no parlés obertament, sinó amb parla críptica i
obscufa, de manera que no I'entengués cap home, ni tan sols un savi, fins que
aribessin (a complir-se) les seves paraules. Després li va dir:

-Ara ja t'és lícit de parlar
Llavors I'infant va obrir la boca i va di¡ cinc profecies segons l,ordre de I'al-

fabet. Quan va haver acabat de parlar, el seu pare li digué:
-.Sigues fort i coratiós!
Nahman li va respondre:
-Que es multipliquin els teus dies, pare, i els dies de la meva mare. Jo sóc

el teu fill i a la fi, el meu parc i la meva mare m'enteraran.
Quan va haver dit aixó, el seu pare i la seva mare van plorar des d'aquell

dia fins al dia de la seva mort, perqué ayiat va traspassar a la vida del món
futur.

Fins aqui la história de Nahman Qetuñ de Kefar Bifam. I hi ha quaranta jus-
tos amb ell en una cova.
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71. Ibn Ezra iJudir Haleví

Abrabam lbn Ezra (1os9-1164) i JudA Hal.euí (abans del 1075-1141) uan

ser poetes, filósofs i comentadors bíblics. Ambdós bauien nascut a Tudela i uan

uiatja.r per diue\os indrets. Aquests dos petsonatges deuien tenir alSuna relació'
peró el que et(plica el conte pertany més al món de la llegenda qte no pas al de

Ia história.
Font: Ibn YabJ,a, G., Salselet ha-Qabbal^h, p. 31.

He sentit <iir que rabí Judi Haleví, auror del Kuzarí, era molt ric i que sols

tenia una filla única molt bella. Quan va créixer, la seva esposa el va pressio-

nar perqué es casés en vida d'ella. Tant hi va insistir, que I'anciá es va airar i

va jurar que la casaria amb el primer iueu que se li presentés al davant

Un matí, rabí Abraham Ibn Ez¡a va entrar per casualitat vestit amb un ves-

tit de parracs. Quan la seva esposa va veure aquell pobre, ella va recordar el

jurament del seu narit i va caure cle cara a tera. Amb tot, perÓ' va comenqar

a investigar sobre ell: com es deia i si sabia la Torá PerÓ ell va fe¡ com si fos

foraster i no li va dir la vedtat. Llavors la dona va anar a Úobar el seu marit al

seu estudi i es va posar a plorar davant seu Rabí Judá li va dir:

-No tinguis por! Jo li ensenyaré la Torá i faÉ que el seu nom sigui gran.

Juda va sortt a trobarlo i va conve$ar amb l'home, peró lbn Fzra va ama-

gar el seu cor i va encob¡ir el seu nom. Després de molts de precs de part de

rabí Judá, Ibn Ezr va simular que comencava a estudiar amb ell la Tora l va

perseverar en el seu ardit i es mostrava com el qui just comenqa a fer fruit
Un vespre es va tetardar rabí Jud) a l'hora de sorti¡ de la seva casa d'estu-

di perqué se li feia molt difícil la composició del vers que comenea amb la lle-

tra reix de I'himne "Senyor, el teu amor'. lr seva esPosa el va cridar perqué

anés a menjar el pa, perd no hi aná. Llavors ella hi an¿ a prega i amb insis-

téncia fins que va anar a meniar. lbn Ezra va demanar a rabí Judá qué li pas-

sava a la casa d'estudi que I'hagués fet retardar tant. L'anciá va fer broma' perÓ

Ibn Ezra hi va insistir fins que aquella dona tan digna v^ a¡ar a l'estudi del seu

home, perqué també ella e¡a sávia. La dona va agafat tn quadern i el mostre

t lbn Ezra. Ibn Ezra es va aixecar, va agafar una ploma i va comenear a fer-hi

coffeccíons en dos o tres llocs. Quan va arribar al vers que comenga amb la
lletra reix el va escriure tot. És el que comenea: 'Desitia, l'Un, guardar dues

vegades...'.

Quan rabí Judá ho va veure, se'n va alegrar molt, el va abragar i el va besar

i li va dir:

-Ara sé que tu ets Ibn Ezra i el meu gendre

Llavo¡s lbn Ezra es va treure la mascara de la ca¡a i ho va reconéixer i no

se'n va avergonyir. Rabí Judá li va dona¡ la seva filla com a esposa amb tota la

seva ¡lquesa.
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72.Una pedra preciosa

Raixí ( 1O4O-1 lot ua ser el gran mestre medieual dels comentaris a Ia Bíblia
i al Talmud. Va néixer a Troyes, nord-est de Franga, on ua uiure pr^c\cament
tota la seüa uida. El seus comentaris ban estat estudiats al llarp de tota la bis-
tória. EIt mateis es ua conuertir en protagon¡sta de ltegenaes"folklOriques. El
conte que tradutm tot seguit segueiJc el model nanatiu que fa que el naixement
d'un futur erudit sigui la recom4sa per algun m¿rít dek pares.

Font: L. Ginzberg, .Fragmentary Legends,, en,Al Halakah we_Aggadatr,
p.239-240.

Un conte sobre rabí Isaac, el pare de Raií, de beneida memória, que tenia
una pedra preciosa que valia mil milers de dinars d,or En aquell temps s,es_
devingué que es va perdre una pedra preciosa que havia sortt de l,ull d,un
dels ídols del césar. Aquest va envia¡ a busca¡ rabí Isaac, de beneida memória,
perqu¿ immediabment li porrés la seva pedra preciosa, ja que ell havia sentit
que era prou bella com per posar-la en I'ull del seu ídol, ja que havia cercat i
investigat en tots els ext¡ems del món i havia sentit que cap com aquella es
podia comparar amb I'alt¡a pedra preciosa que era posada a l,ull del seu íclol.
Ell li pagaria tot el que li demanés, sense treure,n res.

Llavors es va yeure forgat rabí lsaac a posa¡-se en camí i a porta¡ la seva
pedra preciosa. Quan es rrobava cn cl v¿ixell en el tor del mar. la scva sav¡c-
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sa li va mostrar -temerós de Déu com era- com podia evitar que aquell ídol
millorés per causa d'ell. Va mostrar la pedra preciosa a un estranger a la cober-
ta del vaixell. Per mosrar-la-hi, quan anava a posar-la a la m) d'aquell gentil,
Ia va dexar caure de la seva m¿ al mar. Tot seguit ell mateix va cau¡e al tera
del vaixell, mentre s'anancava els cabells i els péls de la barba, mentre es col-
pejava el cos, plorant, gemegant i sanglotant, mentre deiar .Ai de mi, ai de mi
que he perdut tot el meu treball i tota la meva riquesa que he guanyat sota del
sol! Ho portava al césaq que me n'hauria donat uns quants milers de dina¡s
d'or i de plata. A més de moltíssims beneffcis, tants com hagués desitiat. Ai de
mi, que ja no em resta esperanea! Qu¿ més podré agafai?

Tota la gent que hi havia allá el va consolar i va fer saber l'afer al césar i li
van explicar el que havia passat amb tota fidelitat. I ell mateix va lamentar la

seva pérdua:

-Lhstima per la pérdua i per la mala sort d'aquest tueu que ha perdut tants
de milers amb la pérdua d'aquesta pedra preciosa, que per mi era tzn estima-
da com la nineta dels meus ulls!

D'aquesta manera el rabí es va salvar de ser acusat pel c¿sar, i ningri no es

va adonar que ho havia fet amb astúcia amb I'objectiu de no millorar l'ídol per
causa d'ell.

En retornar rabí Isaac del vaixell per arLar a la seva ciutat i a la seva terra,
el va a¡ar a trobar Elies, de bona memória, i li digué:

{u has perdut una pe a a ff de fer la voluntat del teu Creador. Et juro per
la teva vida que la teva esposa t'infantare un fill d'aquí a un any i ell seri una
pedra preciosa com no n'hi ha cap en tot el món.

I d'ell va sortir rabí Salomó, savi perfecte, precíós i únic en la seva genera-
ció, conegut com a Raií, de beneida memória, que va comentar tota la Torá i
tots els sis ordres de la Misná i després d'ell no s'ha alqat ningú que fos com
ell.

Per ensenyar-te que el Sant beneit no priya de la sel/a recompensa cap cria-
tura.
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73. El trencament de I'arc

RabíJudd ben Samu¿l be-Ha-ssid (ca. 1150-1217) ua ser el cap del mouiment
pi¿adós que es ua difondre entre els jueus d'Europa central. La sma espirituali-
tat 6 recollida en el Séfer Hassidim. Sobre aquest aulor bi ba molt poca infor-
flnció bistóríca Íiable. La llegenda s'encarregá. d'omplir ek buits biogrdfcs
segons el model típic de les llegmdes de rnolts rabins: un període d'ignordnckt
abans d'assolir la sauiesa.

Font: N. BtilL "Beitr.ige zur júdiscben Sagen- un¿l Spracbhmde im
Mittelaher,, p. 32-33.

F.abí Juda he-Hassid tenia més de diruit anys i no sabia res, ni tan sols les
pregiries del matí i del vespre: era un igno¡ant complet. Era tirador d'arc. Un
dia el seu pare, el nostre rabí Samuel, explicava una llei als seus estudiants
mentre Judá tirava fletxes i corria dins de I'escola del seu pare. Els alumnes es
van enfadar molt i van dir al nostre rabí Samuel:

-Tu, el seu pare i els pares del teu pare van ser tots homes grans, peró tu
permets que el teu fill creixi com un salvatge amb l'habilitat d'un lladre.

Els va respondre:

-Teniu raó.

Quan van haver sortit els alumnes, rabí Samuel va cridar el seu filI i li va
di¡:

-Judá, fill meu, si desitges estudiar et provaré per saber si hi ¡eeixi¿s o no,
perqué jo no r.ull que tinguis les habilitats dels llad¡es amb qué m'avergonyei-
xes i t'ave¡gonyeixes a tu mateix.

Ell li va respondre:
_Sí.

Llavors el va fer pujar a la casa d'estudi del seu pare i el va fer seure davant
d'ell. Rabí Ab¡aham, el germá de Judá, seia també a casa. Aleshores el nost¡e
rabí Samuel va dir un Nom i es va omplt tota la casa d'estudi de llum. El nos
tre rabí Abraham va abaixar els ulls cap a terra, peró Judá no es va algar ni es
va moufe. Quan el nostre ¡abí Samuel va veure que el seu fill Judá seia sense
torbar-se, va dir un altre Nom. Aleshores ¡abí Abraham no va tenir forEa per
veure aquella llum, sinó que es va tapar amb el vestit del seu pare, peró Judá
va abaixar els ulls fins a terra. Llavors va dir el seu pare:

-Aquesta és una hora favorable per al teu germá Judá. Has de saber que tu
serás el cap de I'académia rots els teus dies, peró el teu germi Judá sabrá el
que hi ha amunt i avall; res no li sere amagat i sere un .senyor del Nom" i de
fets prodigiosos.

Quan el nosüe mestre Samuel explicava la llei als seus alumnes, Judá va
comengar a fer preguntes difícils al seu pare, més difícils que tots els altres
alumnes. Els alumnes en van quedar molt sorpresos i es deien:
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-Aquest no ha estudiat ni s'ha servit nrai de I'Escriptura ni de la Misne i ara

fa preguntes més agudes que nosaltres.
I aixó era un prodigi als seus ulls.
Després d'haver explicat la llei, i abans de sortir ell i els seus alumnes, el

no.stre mestre Samuel va dir a Judir
-Fill meu, porta'm el teu arc i les teves fleües.
I els hi va poftar. Ll¿vors va trencar l'arc i les fleb<es d¿vant dels ulls dels

alumnes i li va dirr

-No pr¿cticares més les habilitats dels lladres, perqué d'ar¿ endavant la teva
habilitat se¿ la Tore.

Des d'aquell dia endavant mai més no es va veure un arc a la seva me. va
aprendre í va servir el seu pare fins que va ser un home gran en la Tori i en
obres bones.
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74.Mel rosa en lloc d'un ffl de plom

R¿tbí Mois¿s de León (1250-13O5) ua ser un cabalista que ua uiure a
GuadaLajara i a Áuila. l^ l'autor principal del Zohar, la gran obra cabalkt¿t
que la tradició atributu a rabí Simó bar Yobay, un gran mestre de la Tena
d'Israel del segle Il.

Font: Ma'aéiryot Peli'ot, p. 21-22.

Hi havia un home que havia estat un malvat tota la seva vida; ell prou sabia
que el penediment per poder ser rebut en el cel li seria molt difícil. Una vega-
da va preguntar de per fiure a rabí Moisés de León, de beneida memória, si hi
havia una medecina per a la seva nafra.

Aquest gran savi li digué:

-L'únic remei i expiació és que acceptis la senténcia de mort com a expia-
ció per les teves transgressions.

Llavors el malvat li va preguntaf:

-Si accepto la sent¿ncia de mon, tindré pan en el Jardí de I'Edén?
Li digué el rabír

-Sí.
Li digué el malvat:

-Jura'm que el meu lloc será veí del teu estatge.
I rabí Moisés li va jurar aixó: que el veuria a la seva proximitat en el Jardí

de I'Edén.

Quan aquell home va sentir aixó, es va omplir de coratge per anar darrere
seu a la casa d'estudi.

Llavors el dit rabí va nunar que li portessin plom davant d'ell. Li van por-
tar el plom i hi va manxar aire amb una manxa fins que es va fondre. Després
va fer seure el malvat en un banc i li va lligar un mocador sobre els seus ulls
i li va di¡:

{onfessa tots els teus pecats al nostre Déu i accepta la mort a canvi dels
pecats amb qué has ofés tots els teus dies el teu Creador

IJavors aquell penitent va esclatar en un plor gran i molt amarg. Al seu vol-
tant hi havia una gran assemblea i un consell d'ancians i d'erudits. Llavors li va
di¡ el rabí:

-Obre bé la boca que jo te l'ompliré amb un fil de plom.
I aquell home va obrir la boca sense mesura davant de tot el poble que s'es

tava al seu voltant, a fi d'acceptar una mon completa per poder adquirir la vida
del món futur

Llavo¡s el dit r¿bí va agafar una cullera de mel de roses i la va posar dins
de la boca de I'home i li va dir:

-Que surti la teva culpa i que el teu pecat sigui expiar.
Tot seguit va comenear el penitent a cridar amb veu amarga:
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-Rabí, per l'honor del nostre Creador, el Rei que és ¡ei de reis, el Sant

beneit, mata'm, si et plau, que no pugui veure pel meu mal la pérdua de la
meva enima. Per qué haig de viure? Les meves culpes han sobrepassat el meu
cap, des de la planta dels peus fins al cap, no hi ha res íntegre. Qué significa
aixó que m'has feú Per qué m'has enganyaP

Li digué el rabí:

-No tinguis por ni t'acovardeixis, perqu¿ Déu la ha vist els teus actes.

Des de llavors en endavant, aquell penitent no es va moure de la casa d'es-

tudi de rabí Mois¿s de Ieón, i va passar tots els seu dies en dejunis i una gran

peniténcia.
Després d'aquestes coses, rabí Moisés de León va ser demanat a l'assem-

blea de dalt i va tsspassar de la casa d'aquest món. Quan aquell penitent va
veure que el rabí traspassava va plorar amb amargura de la seva ánima i va cri-
dar al Senyor que l'agafés Déu perqué ja no tenia cap mestre que el guiés. Va

ser quan havia fet molta pregeria i s'hi haüa obstinat que el Senyor se li mos-
üi propici i aleshores va caure malalt al llit. En anibar I'hora del seu traspls,
va comengar a cridar i a dír:

-Feu lloc per rabí Moisés de León, que ve añr per complir i confimar el seu

iurament de portar-me al Jardí de I'Edén, al costat seu.

Tot seguit el penitent es va morir. DespÉs del seu traspás alSuns ancians i
grans erudits el van veure en un somni que seia al Jardí de l'Edén al costat del
seu mestre i que estudiava la To¿ juntament amb ell.

Que els seus méris ens protegeiún a nosaltres i a tot Israel.
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75.Josep de la Reina

Ek fets que narra aqtest conte estan úinculats amb els tAgks fets de fac-
pultió dels jueus d'EEanya I'any 1492. Aquests esdeuenimmts uan causar dins
de la societat jueua un c.ugment de.fe en les etpectatiues messiAniques, el
ruil lenarisme i els esforgos indiüüu.als per portar a terme els sofriments deh
jueus a I'exili; pero tanxbé uan créker la mAgia, la demonologia i el mkticisme

Font Y. Sambari, Sippur Devarim.

História terrible sobre Josep de la Reina, que era un home gran, expert en
la saviesa de la dbala practica i que vivia a la Terra d'Israel, a la ciutat de
Tsefat. El seu cor es va obstinar a portar La redempció i a treure el govern de
la insoléncia de damunt la terra. Vet aquí que tenia cinc deixebles que estaven
amb ell dia i nit per a tot el que els demanés. Els va dir:

-Fills meus, vet aquí que he posar en el meu cor el desig d'investigar i d'ex-
plorar, per la saviesa que m'ha donat Déu, a fi de treure de la terra I'esperit
d'impuresa i dels ídols, per portar el nostre Messies, que ens allibera¡á dels
nostres opressors.

I tots cinc deixebles li van responüe a una sola veu:
-Mestre nostre i rabí nostre, heu-nos aquí preparaB per a tot el que ens

manls.
Els va dir:
-Si és així, feu aixó: purifiqueu-vos i canvieu-vos els vostres vestits i esd-

gueu preparats d'aquí a tres dies; no us acosteu a cap dona. El tercer dia sor-
tirem al camp i no to¡narem a les nost¡es cases fins que els fills d'Is¡ael s,ha-
gin establert, cadascú a la seva propietat, a la Terra Santa.

En sentír els deixebles les paraules del seu mestre, es van aixecar amb
diligéncia i amb gran energia es van purificar i es van canviar els vestits. Van
agafar provisions i menjar, pa net que ells mateixos havien fet en puresa i
que cap dona no havia tocat. El tercer dia van anar cap a ell. Vet aquí que
també ell estava sol a la seva casa d'estudi en santedat i purificació, en gran
sob¡ietat i aillat. Tenia el cap enrre els genolls. En aribar ells va algar el cap
i els va dir:

-Que sigui la seva voluntar que habiti la Preséncia divina en l,obra de les
nostres mans i que l'accepti de nosaltres el Sant beneit i que ens ajudi per la
gldria del seu Nom.

I van respondre dient:
-Amén.
Després d'aquestes paraules, rabíJosep va agafar fofa mena d,espécies i un

tinter d'escrivent als seus llom.
Els va di¡:

-Arxeoueu-vos i so¡tim.
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van sortir i van aribar a Miron. Van zfiib"r a la tomba de tabí Simó ben
Yohay i es van prosternar damunt el seu sepulcre.

Era I'hofa de I'alba que es va adormir rabí Josep. Se li van acostar en un
somni rabí Simó ben Yohay i el seu fill rabí Elazar i li van dirr

-Per qué has fet ent¡ar el teu cap en una cárrega tan feixuga que no la
podrás portar amb la teva má?

Ell els va di¡:

-Déu sap la meva intenció i ens ajudará per l'honor del seu Nom profanat.
Li van dir:
-Que el Senyor del teu Déu porti a bona fi el teu de desig.
Al matí se'n van anar a la ciutat de Tibéries. Van anar pel camp fins que van

anibar al bosc. Allí no hi veieren cap home ni cap hstia, sols els ocells del
cel. Ells es van dedicar a les permutacions dels noms sants i de determinacions
que coneixien. Cada mati anaven a submergir-se en el ma¡ de Tib¿des: úenta-
sis immersions sense interrupció segons el valor numéric del nom de Hauayab
(Déu). Aixó ho van fer tres dies i tres nits sense interrupció, deiunant nit i dia.

A I'horabaixa, a l'hora de les pregl,ries de la tarda, es va algar rabí Josep
amb els seus deixebles i es van posar a pregar les pregaries de la tarda amb
veu agradable, amb gran devoció i amb els ulls closos. Quan van arribar a
.Escolta les nostres veus', ells van di¡: .respon-nos'; i on el text esmenta el nom
de Haualtab (Déu), amb el sob¡enom de .Domini', ells van fer esment del gran
Nom, amb les seves lletres i vocals, i les determinacions que coneixien, que
e¡en necess)ries. El rabí va insistir en una llarga pregeria i amb grans conjurs
a tots els ángels de I'Altíssim, fins que a la ft va dír Hauayaá, combinat amb el
nom de les 42 lletres, .respon-nos,, en el temps i en aquesta estació. Per la
forga d'aquest gran nom va conjurar el profeta Elies. I vet aquí que Elies va
venir rápidament i de sobte, se'ls ¡evelá i els va dir:

-Vet aquí que he vingul qué puc fer per vosaltres i quina és la vostra peti-
ció que us hagi portát a insistir tant en la preg¡fia?

Ells es van prosternar amb la ca¡a a terra i van dirr

-Pau a noshe senyor, "Pare meu, pare meu! Carro i guia d'Israel!" (2Reis

2,72).
El rabí va dir:

-Que no s'ho prenguin malament els ulls de nostre senyor perqué hem
insistit a fer-te venif vers nosaltres. Sols sóc zelós per l'honor del Sant beneit i
de la seva Pfes¿ncia divina, i per aixó he fet caure la meva súplica davant teu
perqu¿ em mostris el camí pel qual puc conquerir l'.Altle costat' (Satanes) i
reforgar i enfofiir el costat de Ia Santedat,

Elies el profeta, li va respondre:

-SápiSues que la teva intenció és convenient. Si pots fer que els teus pen-
saments actuin, tu ets benaurat i bona és la teva pafti peró el meu consell és

que ho deixis, que no sigui que et fereixi Samael i la seva banda, que no
Dodrás contra ell.
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F.abí Josep va respondre i va dir:

-No afebleixis Ia meva má, que he iu¡at que no tornaré a casa fins que faci
sortir la llum i faci algar la santa Pres¿ncia d'entre la pols.

Quan Elies va sentir les seves paraules li va dir:
-Aixó és el que heu de fer: tu i els teus deixebles retorneu al camp, lluny

dels llocs habitats, vint-i-un dies. No mengeu per saciar-vos, sols el que sapi-
gueu per vosaltres mateixos que ho menjareu per viure. Cada nit reduiu una
mica el menjar i acostumeu-vos a olorar perfums perqué la vostra matéria sigui
pura i pugueu sofrir la visió dels ángels de l'Altíssim que bakaran a parlar amb
vosaltres i per aixb us immergireu cada dia vint-i-una vegades segons el valor
numéric del nom Ebyeb (Jo sóc' d'Élxode 3,14). Després del dia vint-i-u fareu
una pausa i realitzareu un dejuni de tres dies sense interupció de nit i dia. El
tercer dia, després de la pregd,ria de la tarda fareu esment del gran Nom de 42
lletres que ru saps amb les seves combinacions i els seus sentits místics; llavors
fareu esment del gran nom que surt del verset ,Per damunt d'ell hi havia uns
serafins, (Isaies 6,2). Quan feu aixó estigueu cobens amb el mantell de pregi-
ria i amb les filactéries i cobriu-vos la cara i, per aquells noms sants conjureu
l')ngel Sandelfon amb el seu campament perqué vinguin vers vosaltres. Quan
vinguin, reforceu-vos olorant l'olor plaent, perqué tindreu por i tremolor i una
gran feblesa per la veu i el soroll del gran foc. Demaneu a l'esmentat ángel que
us reforci i us doni el poder de poder padar Ell us di¡ir el que heu de fer per-
qué ell és el guardid del camí i del coniol i no permet que Samael entri als
llocs sants. Ell sap els llocs on us pot fer forts contra ells.

Tan bell punt Elies el pfofeta se'n va anar pel seu camí, rabí Josep i els seus
deixebles es van cenyir i van reforgar junts en un sol cor i van afegir santifica-
ció suplementária a la seva sanfficació i van fe¡ totes les coses que els havia
dit Elies.

Quan es van complir els dies, tal com els havia manat Elies, van conjurar
l'ángel Sandelfon perqué se'ls revelés ara a ells. Just acabaven de pada¡, es van
obri¡ els cels i va venir vers ells, de sobte, l'ángel Sandelfon amb tot el seu cam-
pament. Vet aquí que hi havia foc i cavalls de foc i un gran campament i foc i
flama que omplia toa la terra: una veu i un gran soroll, peró no va continua¡.
Rabí Josep va ser pres d'un gran tremolor i no els va restaf al¿ en el seu inte-
rior, ni a ell ni als seus deixebles. Van caure de cara a terra i el cot els va que-
dar com atuit i un tremolor els va atfapat peró van ser feforqats p€r poder res-
pirar l'encens pu¡ que tenien a les mans i els va revenir l'esperit.

Vet aquí que quan l'ángel Sandelfon amb el seu campament van venir ve¡s
ells, va dir:

-Qué passa, fill d'home? Ets un cuc i un verm i el teu cor ha tingut la gosa-
dia de fer tremolar els superiors i els inferiors? Tingues respecte i seu a casa
teva, que no sigui que els meus exé¡cits et colpeixin i et socarin amb l,alé de
la seva boca.

Rabí Josep va respondre en veu baixa i trencada:
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-Senyor ángel del Déu sant: qué podria aquest teu servent dk a la teva cara?

vet aquí que m'he quedat sense alé, com si fos mort, de tan gran que és la
meva por i el meu horror,

Tan bell punt l'ángel va sentir les seves paraules, el va tocar i li va dir:

-Algat, reforgal i digues les paraules que hagis de dir. Mira: t'he reforgat!

Quan l'ángel el va toca¡ es va algar, va recobra¡ la forga, es va prosterrvrr
de cara a terra i es va treurc les sabates dels peus, peró els seus deixebles enca-

m tenien la car a fefia i no es podien algar
Rabí Josep va respondre:

-Pau amb tu i que la pau vingui a tu, engel del Senyor dels exé¡citsl Pau

per a tot el teu campament sant! La meva petició és que em donis forea i corat-
ge per fer la meva voluntat, perqu¿ no és pel meu honor o per I'hono¡ del meu
pare que ho faig, sinó per l'honor del Déu üvent, el Rei que és rei de reis. I
ara tu que ets sant i totes les teves forces santes accediu de fer la guena amb

mi contra Amalec i els seus prínceps i instruiu-me sobre el camí que haig de

seguir per treure el govern dels insolents de damunt la terra.
L'ángel va respondre a rabí Josep i li va dir:

-Ies teves paraules són bones i correctes, peró cal que siSuis escoltat i que

Déu sigui amb tu. Has de saber, fill d'home, que tot el que has fet fins ara no
és res. Si sabessis el lloc tan elevat que Samael amb el seu campament ha asso-

lit, no t'hauries ficat en aquest afer Qui podrá prevaler contra ell, llevat del
Sant beneit, ell sol, fins que aribi el temps de (complir) la seva paraula. vet
aquí que jo he vingut ve¡s tu per I'honor del gran Nom que has esmentat, perd
qué puc fer io per tu? Pe¡qu¿ io no puc aconseguir saber el poder de la seva

forga i del seu campament i de qué depén Ia seva davallada o el seu algament.

Llevat del gran irngel Alhtriel i els seu ex¿rcit i Metatron, ministre de la
Pres¿ncia i els seu ex¿rcit. I qui pot eshr-se davant d'aquests ángels tan pode-
rosos? I si tu estes atemorit d'estar davant meu, com podrirs sofrir d'estar-te i
existi¡ davant d'ells?

Rabí Josep va respondre:

-Sóc jove i petit, peró sé que no sóc digne de fer una cosa com ara aques-

ta; peró sé que un cor trencat i afligit, Déu no el menysprear). Jo he decidit en
el meu pensament lliurar la meva ánima i el meu esperit a la santedat del Sant

beneit i a la seva Preséncia; per aixó, ángel del servei del Nom sant, mostra'm
qué he de fer per fer baixar Akhtriel i Metatron, i quines abstin¿ncies haig d'a-

fegir en santificació i puresa i per quin nom els podré conjurar
L')ngel va continuar dient:

-Escolta, si et plau, les meves paraules i Déu estará amb ¡u. Tot el que has

fet fins ara en immersions, dejunis i purificació del pensament, continua fent-
ho durant quaranta dies. Que els teus pensaments no s'apartin dels conceptes

ni tan sols un moment, ni de dia ni de nit. Després de quaranta dies esmenta

el Nom exposat de 72 lletres (Exode 14,19-21), amb totes les seves intencions
i vocali¿acions i la seva deu, que tu coneixes. Llavors conjura aquests dos
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ángels grans i poderosos i ells et faran conéixer els camins de Samael i com
podrás ferJo baixar Que el Senyor et guardi de tot mal i guardi la teva inima.

Llavors l'ángel del Senyor se'n va anar cap al cel en una tempesta.
Ells es van algar i se'n van anar d'allá camí del desert fins a una muntanya

propera a Mi¡on. Van trobar una cova i s'hi van quedar a viure. Du¡ant qua-
¡anta dies van fer tot el que els havien manat en saniedat i puresa. No van pas-
sar per alt res, fins que no van percebre res de les coses del món i no van
veure en tots aquells dies ni home ni bésla. Quan van haver complert els qua-
ranta dies, van sortir cap al desert, en un lloc per on passa el torrent Qixon, a
la part superiot al costat de la seva deu, on s'havien immergit aquells quaran-
ta dies. Ells es van preparaf a ells mateixos per a la gran preglLria de la tarda.
Van fer un cercle a terra i s'hi van posa¡ a dins. Cadascun d'ells va donar la má
al seu company fins que es van lligar una me amb l'altra formant un cercle.
Van cridar el Senyor després d'haver-se prostrat de cara a teÍa i van fef esment
del Nom exposat i van conjurar l'ángel Akhtriel i el seu campamenr i l'angel
Metatron i el seu campament.

Quan van havef pronunciat el gran Nom, la terra s'estremí i t¡emolá i hi va
haver trons i llamps. Els cels es van obrir i van baixa¡ els )ngels amb tots els
seus campaments i van intentar colpir rabí Josep i els seus deixebles; peró les
seves mans no es van sepafa¡ i es van enforti¡ en les intencions dels noms
coneguts per ells en els seus pensaments, perd no en la pada, perqué no
tenien forga per parlar i van caure tots a ter¡a, peró les seves mans estaven aga-
fades l'una amb l'altra i no es van separar.

Tan bell punt van have¡ baixat els angels esmentats van comengar a parlar
amb una gr¿n fúria:

-Qui és i qué és el qui ha omplen el seu cor amb la gosadia de fer servir
el ceptre el gran Rei?

Vet aquí que quan rabí Josep va veure aquesta gran visió va ser com si fos
mut i estigués adormit, amb Ia ca:a abatxada cap a ter:o, ell i els seus deixe-
bles, i no li restá alé. Perd l'ángel Metatron el tocá i li digué:

-Parla! No respons, gota pudent? Qué és aquest gran p)nic amb qué t'es-
tremeixes davant nostre? Aí de tu que no t'has inquietat per l'honor del nost¡e
Creador!

Llavors, quan l'ángel el tocá, rabí Josep va obrir la boca i va dir amb llen-
gua débil i ulls closos:

-Qu¿ pot aquest servent abiecte i vil padar davant dels ángels sants i purs,
si no em doneu forga?

Llavors també l'¿ngel Akhtriel va estendre la mi, el va tocar i va dir:
-Min, io també et dono forea. Digues les teves pafaules!
Rabí Josep va respondre i va dir:
-Déu sap que io no he fet com a revolta ni com a infidelitat tots aquests

fets, sinó per I'honor del Sant benei't i de la seva Pres¿ncia. per aixó io us
demano, ángels del servei, per la forqa del gran Nom exposat, que doneu
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honor a aquest Nom i que em most¡eu on es troba la forga de Samael i del seu

campament i qué puc fer per fer-lo baixar,
Li van responüe els ángels junts:

-És una petició difícil. Si sabessis que fort i poderós ha esdevingut pe¡ causa

de les transgressions d'lsrael! Ningú no el pot fer baixar perqué té el niu entre
els estels i els seu estatge esta encerclat per tres murs. Tu no podrás fer res

contra ell, llevat tan sols del Sant beneit, quan arribi el temps de (complir) la

seva paraula.
P.abí Josep de nou va dir:

-Ja he ariscat la meva vida fins a la mort per I'honor del Sant beneit i de

la seva Preséncia. Després d'haver vist els campaments sants i que la meva

ánima hagi estat alliberada, jo confio en I'amor de Déu que m'ajudari, fará

pujar la meva má, si porteu les vost¡es pures paraules com a regla per saber

qué he de fer. Tot el que em digueu ho guardaré amb zel per fer-ho.
Els ángels van respondre i van dir:

-Escolta, Josep, Ia paraula del Senyorl Fins aquí no ha quedat ocult davant
del qui va dir i el món va ser, que els teus pensaments són acceptables, peró
encara no ha arribat l'hora i ia ha estat decretat que no desvedleu ni desperteu

I'amor (Centic 2,7). Peró aÍa, a vísta de la saviesa i el coneixement dels secrets

ocults amb qué fha afavorit la Roca de l'univers i per raó d'aixó, nosalt¡es ens

veiem forgats, per l'honor del seu gran Nom explicat, a dir-te i a instruir-te

sobre el camí que haurás de seguir.

Després d'aixó, l'ángel Akhtriel va comenear:

-Has de saber que, per una banda, davant meu, Samael té dos murs fons:
un és un mur de fe¡ro de la terra fins al cel; l'alt¡e és el gran mur del mar
ocea.

També va respondre l')ngel Metatron que per la seva banda i davant seu,

Samael tenia un mu¡ d'una muntanya alta de neu, el cim de la qual arribava

fins al cel.

-Ara -li digueren-, posa el teu cor i els teus ulls en tot el que et direm, per-
qué tu haurás de der¡ocar i traspassar aquests tres murs. Aixó és el que haur)s
de fer: quan surtis d'aquest lloc encamina't i vés cap a la muntanya de Seir;

nosaltres hi arribarem abans que tu, a la muntanya de Seir, a I'altura. Tot que
tu facis allá baix, segons el que et direm, nosaltres ho farem així a l'^ltur^. I'a
imatge de la teva iLnima estará a l'alnrra amb nosaltres: tot el que tu facis a baix,
aixd mateix fará Ia teva ánima a I'altura.

'Quan aribis a la muntanya de Seir, tingues cura de la teva santedat, tal com
ho has fet fins ara, perqu¿ les vostres inimes ta hauran puiat a tal l'altura, que
gairebé haureu assolit el grau dels ángels i haureu oblidat els camins d'aquest
món: continueu així.

"Pel camí vindri vers vosalt¡es un gran ardat de gossos negres: són una fac-

ció de Samael que us enviari per confondre les vost¡es intencions. No us

espanteu i feu esment del nom de Hauayab, amb l'expansió que faci que el
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seu valor numéric sigui 52, que és el valor numéric de la paraula gos en
hebreu. Concentreu-vos en la seva vocalització i en Ia seva fórmula i fugiran
de davant vostre. Des d'allí ani¡eu escalant la muntanya. Hi trobareu una gran
massa de neu fins al cel. Llavo¡s feu esment del nom que suft del verset: .Has
enffat als dipósits de la neu, (ob 38,22), ila muntanya es mouri del seu lloc,
Després pronuncieu el nom.nevava a la muntanya de Salmon, (Salm 68,15), i
la muntanya desapareixerá del seu lloc completament. Aneu amb aquestes
intencions fins que anibis a l'altre mu¡ del mar oce), les ones del qual aniben
fins al cel. Pronuncia damunt d'ell els noms que surten del salm (29,1): .Doneu
al Senyor, fills de Déu', i s'assecare i el t¡avessareu per terra eixuta.

"Després d'aixó continueu i trobareu el gran mur de ferro des de la te¡ra
fi¡s al cel. Agafeu amb la má un ganiyet i escriviu-hi el nom que surt del ver-
set: "L'espasa! Pel Senyor i per cedeó|, (Jutges 7,20). Aleshores amb el ganivet
talleu el ferro, feu-hi una porta i entreu-hi. Tingueu cura d'agafar fon Ia porta
fins que I'hiLgiu passada, tu i els teus deixebles, que no es tanqui perqué des-
prés que l'hágiu passada tornará a tancar-se. Després continueu fins que arfi-
beu a la muntanya de Seir.

'Llavors jo hauré fet fo¡a Samael del seu lloc i ja seri lliurar a la teva má.
Aleshores cal que tinguis pteparaf a la teva má el nom explicat escrit i gravat
sobre una placa de plom. Tingues també una alÍa plata que tingui escrit i g¡a-
vat el nom que surt del verser de Zacaries (5,8): "L'ángel va dir: :'És la maldal'.
Després va entaforar la dona dins el cossi i el va tancar amb la tapa de plom,,
Després d'aixó vés alli on desitgi la teva anima a la muntanya de Seii i alh tro-
barás el malvat Samael i la seva parella Lilit, amb la forma de dos gossos
negres, mascle i femella. Sobre el gos mascle posa-hi la plata del Nom explí-
cat i sobre la femella l'altra plata- Tot seguit posa'ls una corda al voltant del coll
i les plates damunt d'ells. Llavors ells vindran darrere vostre amb rota la seva
banda. Llavors el desig del Senyor ja haurá estat assolit per tu i el portarás a
judici sobre la muntanya de Seu que ja hauris passat. Allí un g¡an corn se¿
tocat i es revela¡) el Messies i fará passar I'esperit d'impuresa de damunt la
teffa. El Sant beneit el degollará davant dels justos i s'assolira la redempció
completa. Perd tingues cura de guardar les dites intencions. Tingues també
molta cura perqu¿ quan Samael i la seva parella estiguin a les vostres mars us
demanaran que els doneu alguna cosa de menjar o de beure o algun aliment
pef manteni¡ els seus cossos, peró no els escolteu ni els doneu res. eue el
Senyor sigui en els teus lloms i et guardi el peu del parany!

Després d'aixó els dos ángels sants van pujar al cel en una tempesta.
Després que els dos )ngels haguessin pujat, rabí Josep i els seus deixebles es

van algar i es van posar en camí de la munanya de Seii Vet aquí que ardats de
gossos negres van anar a trobados. Tot seguit ells van dir el Nom que els havien
manat i es van dispersar i no els van veure més. DespÉs d,aixó van trobar una
muntanya gran de neu; llavors ells es van reforgar amb els noms i les combina-
cions esmentades i la muntanya es va desarrelar del seu lloc i amb l,altra com-



LEs Nr-nt JUEVES: LLEGENDES DE LA TMDIctó D'ISMEL

binació esmentada va desaparéixer completament. Ells van continuar dos altres

dies, i el dia tercer vet aquí que es van trobar davant d'un mar gmn i ample Tot
seguit van dir els noms esmentats i van passar pel mig del mar per terra seca. Al
migdia van arribar al mur de feno. Rabí Josep va agafar el ganivet i hi va escriu-

re el Nom esmentat i hi va fer una porta. Ells van agafar fon]¿- pofta, peró men-

tre la passaven, el darrer dels deixebles va anar lent i la poÍa es va escapar de

la má de rabí Josep í es va tancar al peu del deixeble i el peu li quedi agafat.

Tot seguit rabí Josep va treure el ganivet i va tallar el feÍo al voltant del peu i
va poder passar. Llavors van pujar fins al cim de la muntanya de Seir-

Es van trobar una cofna on hi havia dive¡ses ruines. Hi van senti¡ els lla-
drucs dels gossos que bordaven. Van entrar dins d'una ruina on s'amagaven

dos gossos negres molt gransr un mascle i una femella. Quan s'hi van acostar

els gossos van saltar per empassar-se'ls; peró rabí Josep tenia a la má les pla-
ques. Tot seguit va pressentir que eren Samael i Lilit. Llavors va estendre la má

dreta i va posar la placa al coll del gos mascle i l'esquera al coll de la feme-

lla. Els seus deixebles portaven cordes a les mans i els van lligar i els van posar

les plaques a[ damunt.
Tan bon punt van veure que el mal havía estat determinat contra ells, es

van despullar de la forma de gos i es van revestir de la seva forma: semblant

a les persones, amb ales plenes d'ulls com foc encés. Van suplicar i imPlorar a

rabí Josep que els donés pa i aigua, peró rabí Josep els ho va refusar, tal com
li havia estat manat.

Llavors rabí Josep amb els seus deixebles van continuar fent camí, alegres

i amb bon cor i les seves cares eren com flarnes. Samael i Lilit amb tot el seu

campament anaven plorant. Rabí Josep estava content i el seu P€nsament
comengá a enorgullir-se i a dir:

-Qui s'ho creuri quan ho senti a dir? Aquest dia s'alegraran els cels i la terra

cridari de goig.
Llavors Samael va respondre i li va dir:

-Vet aquí que tots estem sota les teves mans per fer la teva voluntat, peró

ens hauries de donar alguna cosa per refer els nostres esperits, altrament no
podrem subsistir per aribar alli.

Rabí Josep li va respondre:

-No et donaré ¡es!

Li va di¡ Samael:

-Si no em dones menjar, dóna'm una mica d'aquest encens que tens a la
má per olorarJo.

Rabí Josep va estenüe la má i li va don¿r una mica de l'encens que tenia

a la md. Llavo¡s Samael va fer soni¡ una guspira de foc de la seva boca i va

cremar I'encens que encrra era a la má de rabí Josep. El fum va pujar al nas

de Samael que va affencar els lligams i les cordes i va llanear les plaques de

plom lluny d'e11. Ell i la seva host es van revoltar i van comentar a pegar els

deixebles; dos d'ells van morir immediatament en sentir el grunyit que van fer

213



214 JoAN FERRER I ASSUMPTA MARÍNEZ

Samael i les seves hosts; alhes dos van perdre l'enteniment a forga de cops. Va
restar sols rabí Josep amb un deixeble. Ell estava exhaust, trasbalsat i atordit.
Ell no sabia que en donarJi l'encens, havia fet una ofrena d,encens, de mane-
ra que havia comés idolatria i que per mitj) de I'encens s,havien anul.lat les
fo¡ces santes que hi havia en les plaques de plom .

En aquell mateix moment tota la muntanya comengá a treure fi.jm, fosca i
tenebra. Llavofs va softir una veu que va dir:

-Ai de tu, Josep, i ai de Ia rcva ¿nirna perqué no has guardat el que et va
ser manat. Has comés idolatria i has ofert encens a Samael, de manera que ell
et perseguire per expulsar-te d'aquest món i del món futur

El deixeble que va romandre amb rabí Josep estava exhaust, trasbalsat i
débil i va ariba¡ fins a les portes de la moÍ. Es van asseure ala soa d,un arb¡e
i van reposar Després van enterrar els dos deixebles. Un dimoni va entrar dins
els dos restanLs i van fugir. A la fi van ariba¡ fins a la ciutat de Tsefat on van
morir per causa de I'escalfo¡ del sofriment que els havíen infligit els dimonis.

Després d'aixó va anibar rabí Josep a la cíutat de Sidó. S,hi va establir i es
va dedicar als mals camins, ia que va veure que no e¡a escoltat el seu pro¡ec-
te i especialment quan va senti¡ la veu celestíal que hem esmentat, va perdre
les esperunces per al món fi¡tur. Alesho¡es va fer un pacte amb Lilit, I'harpia, i
es va lliura¡ ell mateü a la seva ma i es va convertir en la seva dona. Es va
pol.luir a ell mateix amb tota mena d'impureses fins a usar els noms sants i la
resta dels noms i conjurs que coneixia per usarJos pef fer mal. Cada nit con-
iurava esperits i dimonis per portarlos a fer el que desit,ava. Aquesta va ser la
sewa práctica du¡ant molts de dies fins que va estimar, més que totes les altres
dones, la dona del rei de Grécia. La ponava gairebé cada vespre i ai matt mana-
va que fos retornada.

Vet aquí que un dia la reina va dir al rei:
-Cada nit, en el meu somni, em porten a un lloc on m'utilitza un home; al

matí em trobo a mi mateixa en el meu llit i no sé d,on m,ha vingut aixó.
Quan el reí va sentir aixó, va enviar a cerca¡ els mags i els va posar a vrgF

Iar a la casa de la ¡eina. Aquell vespre els dimonis hi van anar per ordre de
rabí Josep i tot seguit els guardians els \/an pressentir. Van fer les seves arts r
coniurs per saber qu¿ passava i per que passava.

Els dimonis els van dir:

-Jo sóc un dels enviats de rabí Josep que s'está a Sidó.
Imnediatament el rei va enviar un cap de I'exércit amb escrits i ofrenes per

al cap de Sidó a fi que li fos enviat rabí Josep viu perqué se,n pogués venjar,
Quan va veufe rabí Josep que el mal havia estat determinat contra ell i que I'a-
fer era conegut, tor seguit, fins i tot abans que l,escrit aribés al cap de Sidó,
se'n va anar a tifar-se al mar i va mo¡ir

Jo, el cinqué deixeble, he romás sol abandonat sobre el llit de dolor tots els
meus dies i no hi ha a remei per a la meva nafra; els dimonis no em deixen
reposar, i he escrit aquest conte com a memorial.
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76. Matrimoni de brom¿

El tema del matrímoni entre un home i un dimoni femella és recurrent en

ln tradició folklórica juew. En 
^questa 

ocasió el protagonista de l4 bistóri.t és

rabí Isaac Lúria (1534-1572), el gran cabalisa de l4 cíutat de TseÍat

Font: Eliézer ben Aaron Araki.e, Sefer ha-Ma'a6i1yot, núm 79.

Un conte que s'esdevingué a Tsefat, que pugui ser leconstruida ráPidament

en els nostres dies, on uns joves van sortir a passeiar pel camp. Mentre seien

van veure un dit que entrava i sortia de tena. Un d'ells va dir tot fent broma:

-Qui posar¿ el seu anell en aquest dit per casar-s'hi?

Un d'ells es va aixecar i va posar el seu anell al dit. Llavors es va amagar el

dit amb I'anell, Tots plegats van baixar de nou a la ciutat. En passar el temps

l'afer es va oblida¡.
Passat un temps el iove es va prometre en maFimoni a una Yerge. En arri-

bar el temps del matrimoni, es va reunir la congregació per a les set benedic-

cions. I vet aquí que una dona es va posar a cridar:

-Quin defecte ha trobat en mi el nuvi que desitgi casar-se amb una altra

després d'haver-se casat amb mi? Si em feu un judici segons la Torá, aleshores

molt bé; peró si no mataré el nuvi i la núvia. Vet aquí l'anell en la meva má.
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Llavors els el va mostr¿r i tots el van reconéixer perqué portava gravat el
nom del nuvi.

Tot seguít el pare de la núvia va agafzrr la seva filla i se'n va anar cap a casa.
L'alegria es va convenir en dol i la dona que cidava va romandre amb el nuvi.

Llavo¡s rabí Isaac Lúria va enviar a cercar el nuvi i va paiar amb ell en pri-
vaf:

-Tu et volies casa¡ amb aquesta dimoniessa o no? No tinguis por perqué jo
sóc més fort que no pas ella.

Llavors el jove va respondre:

-Qui seria el ximple que es voldria casa¡ amb una dimoniessa? peró, qu¿
podres fer contra la meva mala soft? Tant de bo que aquell dia m'hagués tren-
cat el peu i no hagués pogul anar a passejar.

El rabí li va dir:

-Seu.
I va manar al seu sefvent que convoqués la dimoniessa per a un judici

davant d'ell. El servent la va anar a cercar per tota la casa peró no la va trobar.
Va retornar davant del rabí i li va dir:

-No l'he trobada.
Li digué el rabí:

-Ella és a casa, peró s'amaga de tu perqu¿ té por. Toma-hi i quan arribis a
I'escala digues:

*Sóc un enviat del rabí. Si véns amb mi aleshores bér Deró si no t'exco-
municaré a tu i a la teva famlia.

I així ho va fe¡.
Tan bon punt va acabar de parlar la dona va baixar i se,n va anar danete

de l'home i es va presentar davant del rabí, que li digué:
-Qué hi ha enffe tu i aquest iove? Vés-re'n i casa't amb un dimoni de la teva

mena.
La dona li respongué:

-Aquest és el teu judici? Després d'haver-me casat em puc casar amb un
alúe?

Ell li digué:

-Aixd són matrimonis per erof perqué ell no et va veure la cara i no sabia
que tu eres una dimoniessa. Va ser de broma que va posar el seu anell a la
teva má. Ni tan sols ell havia to¡nat a Densar en tot I'afer.

El rabí la va blasmar i li va di¡
{ot i que no cal fer cap judici, et donaré un document de divo¡ci. Si no el

vols acceptat decretaré una excomunió contra tu i conha tot el que sigui teu.
Tot seguit va criür I'escrivá que va escriureli el document de divorci i ella

el va acceptar. Llavors Ii va fer jurar sota pena d,excomunió greu que no faria
cap dany ni al nuvi ni a la núvia ni a res que fos d,ells. I la dimoniessa se,n va
anaf.

El mbí va envia¡ a ce¡car el pare de la núvia i va fer que li retornés la seva
Dromesa. I així va ser.
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77. El dibbuq de Ferr"¿ra

En la tradició jueua s'ba anomenat dibbuq un estat de possessió i altres for-
mes de desordres dissociatius que el folklore popular ba explicat en tertnes de la
creenga en la transtnigració de les d.nitnes. Es crek] que I'esperit d'un clifunt que
per alguna raó no podiat. trobar repós cercaua de prendre possessió del cos
d'una pesona uiua que manifestaua estats ps¡cológics anorntal' Aquestes
natraciot'ts uan tenir I'origen en cercbs cabalístics i posteriornent es uan popu-
laritzar. ks tres narracions qlae traduím tot seguit són ek Ertos més antics que
sobre aqwst tema recull Ia literatura jueua.

Font: Manasseb ben Israel, NiÉmar Ha)Tim, p. 108a-rcab.

Rabí Eliézer Aixkenazí, en el seu llibrc Part de la bistória de I'origen va
escriure que també l'any 5337 de la Creació del món (1577 després de Crisr)
hi va haver una tradició molt escampada per les boques de lés dones, els
homes, els infants i la mainada. I€s tradicions no canviaven: tots concordaven.
Aixó és una prova de la veracitat de l'afer.

La seva história deia que a la ciutat de FeÍara hi havia una dona jueva que
es va adormir i li va sortí¡ una veu de la gola. Els llavis no se li movien peró
la veu padava. Quan li van pregunta¡:

-Qui ets?

EII va respondre:

-Sóc en Tal, un foraster, que visc a tal lloc.
Ell va donar totes les seves senyes, de mane¡a que els qui I'escoltaven van

¡econéixer aquell foraster que feia poc havia mon. Llavo¡s li van demana¡:
{om has entrat en el cos d'aquesta dona?
Va respondre:

-Així i així hi he entrat i en tal lloc...
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78 El dibbuq de la viuda de Tsefat

F-ont: Nefra.lí ben Jacob Elbanan, 'Emeq ha-Melek, p. 16b-17a.

Un fet que s'esdevingué en el temps del sant i pur rabí, l'acollit de Déu, rabí
lsaac Lúria Aixkenazí, de beneida memória. A la ciutat de Tsefat, un esperit va
ent¡ar en el cos d'una dona viuda i la va turmentar en gran i extraordinaria
manera. La gent entrava i li padava i ell, I'esperit, responia a tothom el que li
demanaven. Mentre passava aixó un home va entrar a casa d'ella. Es deia rabí

Josep A-rzín, deixeble de rabí lsaac. L'esperit li digué:

-Benvingut, senyor meu, mest¡e i ¡abí. No te'n recordes, que havia estat

deixeble teu molt de temps a Egípte? Em dic Tal i el meu pare es diu Tal i viu
a Egipte.

En veure els parents de la dona I'aflicció i el dolor gran fins a I'extrem que
patia, van anar a trobar el savi rabí Isaac Lúria per implorar el seu favor a fi
que fes sonir I'esperit de la dona. Va resultat que ell estava ocupat en aquella
hora i hi va enviar el seu deixeble rabí Hayyim Vital i li va lliurar el sentit d'al-
guns noms i li va manar que decfetés un anatelIla i una excomunió en contra
d'ell i que I'expulsés contra la seva voluntat.

Tan bon punt va entrar rabí Halyim, la dona va aparlar la cara d'ell i va
mirar a la paret. Li digue rabí Hayyim:

-Malvat, has 
^partaf 

I^ cara de mi?

L'esperit li respongué i li digué:

-No puc mirar-te la cara perqué els malvats no podem mirar la P¡eséncia
divina.
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Tot seguit rabí Hayyim ü marü que giés la cara cap a ell i I'esperit ho féu aií.
Immediatament ¡abí Hayyim li demaná;

-Quin és el pecat que t'ha merescut una culpa tan gran i severa com a¡a
aquesta?

Li va respondre:

-Vaig pecar amb una dona casada i en vaig tenir batards. Per aixb m'he
passat vint-i-cinc anys errant per la terra i no tinc ¡epbs p€rqué tfes )Lngels des-
tructors vénen amb mi arleu on vaig, em castiguen i em colpegen i proclamen
davant meu: .Aixó passara a I'home que multípliqui els bastafds a Israel"

L'esperit va continuar dient a nostre mestre rabí HalTim:
-No ho veus, senyor meu, com s'estan I'un a la meya dreta i I'altre a la meva

esquefra i proclamen aixó, menhe el tercer em clava cops mortals?
Li digué rabí Halyim:
-Que no van decla¡ar els nostres savis, de beneida memória que .el judici

dels malvats a la Gehenna és de do¿e mesos' (Eduyot 2,10).
Li va respondfe:

-Aixir significa que després d'haver sofert tot el cestig que han merescut
excepte del de la Gehenna. Llavors són introduits a la Gehenna i allí són fets
blancs í purificas a fi de fer sortir d'ells totes les taques de la seva )nima a fi
de poder ser invitats a entrar al Ja¡dí de I'Edén. És semblanr a un metge expert
que primer aplica drogues poderoses i c¿ustiques sobre la nafra, que consu-
meixen la cam viva i després aplica a la naf¡a uncions i benes bones que refre-
den i fan créixer la primera carn. Així és l'afer de Ia Gehenna, perqué I'aflicció
de la Gehenna sols és una sisena pa¡t dels sof¡imen¡s de l'ánima pecadora
abans d'entrar-hi.

Li va demana¡ rabí Halyim:
-{om vas morir?
Li va respondre:

-Vaig morir escanyat. Tot i que les quatre penes de mort del tribunal han
estat abolides, les quatre morts no ho han estat pas, d'abolides, Jo vaig deixar
la ciutat d'Alexandria d'Egipte per anar amb valrell a la ciutat de Raixit
(Rosena). El meu vaixell va naufragar en el lloc on el Nil entra en el mar i allí
es va enfonsar el vaixell i jo em vaig negaf en el seu interior,

Rabí Halyim li digué:

-I per qué no vas pronunciar la confessió en el moment que la teva anima
partia?

Li va respondre l'esperit:
-No vaig tenir ocasió de fer la confessió perqué tot seguit la mar em va asfi-

xtat.
Llavors li va preguntar el rabi:

-Qu¿ et van fer després que la teva ánima hagués sortit del teu cos?
Li va respondre I'esperít:

-Sápigues que l'afer de I'enfonsament del vaixell va ser conegut a Raixit i
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tot seguit van sortir els jueus de Raixit a Ia costa del mar i van treure tots els

iueus que s'havien negat en el meu vaixell i ens van enterrar Tan bon punt els
jueus se n'havien anat del cementirí, va veni¡ un ángel cruel amb un garrot de

foc a la má i va pegar amb el bastó damunt la meva tomba. Immediatament es

va clivellar el sepulcre del fort cop. Llavors em va dir el mateix ángel: .Malvar,

malvat, alga't per al iudici. Em va agafat i em va posar al plat de la catapulta i
em va catapultar d'una sola vegada des de la ciutat de Raixit fins a la mateixa
porta de la Gehenna que es uoba en el dese¡t. En caure io allá, davant la porta
de la Gehenna, van sortir-ne mils de mile¡s d'ánimes dels malvats condemnats
a la Gehenna i tots plegats es van posar a cridar contra meu i a malei¡-me. Em

deien: 'Vés-te'n, vés-te'n, home sanguinari (2Samuel 16,7); vés-te'n d'aquí mal-
vat, trasbalsador d'Israel; tu encafa no ets digne d'entrar aquí; encara no tens
permís per entrar a Ia Gehenna,

'Llavors vaig anar de muntanya a muntanya i de vall a vall i aquells tres

ingels destructors sempre anaven amb mi i feien la proclamació davant meu i
em colpejaven sempre. I a caü moment ens trobaven altres ¿ngels destructors

i esperits malignes i en sentir la proclamació que feien davant meu, ells també

s'afegien a clavar-me cops. Un m'estiruva cap a ell d'aquí i l'altre m'estirava cap

a ell d'atli fins que es van deixa¡ anar totes les peces de la meva ánima.
D'aquesta rnanera vaig alvrr errant per la terra fins que vaig arribar a Hurmiz,
que és una gran ciutat propera a l'Índia, des de Babel endavant. L¿ meva inten-
ció era ent¡ar en el cos d'un iueu per alliberar-me d'aquess cops i afliccions;
peró quan vaig veure que aquests jueus eren malvats, dolents i pecadors

davant del Senyor, que copulaven amb dones no jueves i amb dones que
tenien la regla, a més d'alt¡es transgressions, no vaig poder entrar en cap d'ells
per causa de la multitud d'esperits d'impuresa que habitaven dins d'ells i al seu

voltant. Si hagués entrat enmig d'un d'ells hau¡ia afegit impuresa a la meva
própia impuresa i dany al meu propi dany.

'Així que vaig retornar, anant de muntanya a vall i de vall a muntanya, molts
anys, fins que vaig aribar al desen de Judá1. Allí vaig trobar una céwola pre-
nyada i hi vaig entrar de tanta aflicció. Aixó va ser després de set anys d'haver
passat calamitats i molts de mals. Quan vaig entraf en el cos d'aquesta cérvo-
la, vaig sofrir una aflicció exÍaordine¡iament gran, perqué l'ánima de I'home i
l'ánima de la béstia no són iguals l'una amb I'altra i la de la persona camina
d¡eta i la de la béstia corbada. A més l'ánima d'una béstia és plena d'immun-
dícia i de brutícia i fa pudor, davant de l'ánima d'un home. Vaig path també

una gran aflicció de l'embrió que duia en el seu interior. També la cérvola va
passar una gran aflicció perqué l'escalfor de tres ánimes no pot estar junta. I el
ventre se li va inflar per causa de I'escalfor de la meva ánima i va córrer per
les muntanyes i per les penyes per la gran aflicció que passava fins que se li
va partt el venre i va morir.

Llavors me'n vaig anar d'allá i vaig veni¡ a la ciutat de Siquem, a la Terra
d'Israel. Vaig entrar en el cos d'un sacerdot jueu. Immediatament aquell sacer-



Lfi \trs Jt E!.E5: Lttct\DEs Df LA tP¡DlLto DI5RAFL

dot va enviar a buscar els sants i els sacerdots dels ismaelites i pels molts encan-
taments de les forces de la impuresa i dels amulets que em van penjar del coll,
no em vaig poder estar-hi ni suportar-los, de mane¡a que me'n vaig anar.

Tot seguit el rabí li va dir:

-Tenen consist¿ncia les fo¡ces de la impuresa per al mal o per al bé?

Li digué:

-No, perb els sacerdots en conjurarJes, van fer entra¡ tants d'esperits
impurs en el cos d'aquell sacerdot jueu que vaig veure que si continuava
estant-me allá se m'enganxarien tots aquells espedts. Per aixó no em vaig
poder estar amb ells. Inmediatament vaig fugir d'allá i vaig venir a Tsefat i vaig
entrar en el cos d'aquesta dona. A\.ui fa vint-i-cinc anys que vaig amb aquesta
aflicció.

Li va dir el rabí:

-Fins quan tindr¿s aquest dolor? Per qué no tens ¡esu¡recció?
Li va respondre I'esperit:

-Fins que es morin els bastards que vaig engendrar, perqué mentre ells vis-
quin i existelxin no hi ha per a mi rcmci.

Tota la gent que estava allá, que eren moltíssims, van esclata¡ en un gran
plor perqué Ia por del ,udici va caure damunt d'ells. Aleshores es va produir
un gran desvetllament en tota la ciutat pef aquesta história.

Li digué el rabí:

-Qui et va donar permís per entrar en el cos d'aquesta dona?
Li va respondre l'esperitl

-Vaig passar una nit a casa seva. A la matinada, aquesta dona es va lleva¡
del seu llit i va voler fer foc amb la pedra i el ferro, peró I'esca no prenia amb
Ies espurnes i no se'n va sonir. Ella es va enfurir, va ltrar la pedra i el ferro a
teffa indignada i va dir: .per al diable!' Per aquella paraula vaig obtenir el per-
mís d'entrar-hi perqué els angels destructors me'l van concedir.

Li va dir el rabí:

-Per aquesta culpa et van donar el permís d'entrar en el seu cos?

Li va respondre l'esperit:

-L'interior d'aquesta dona no és com el seu exterior, perqu¿ no creu en
I'iixode d'Egipte ni en la nit de Pasqua en qué tot lsrael s'alegra i diuen els
salms de Hal lel i expliquen la sortida d'Egipte, Als seus ulls tot és inconsistent
i buda i b¡oma, i pensa en el seu cor que mai no va existir aquest signe.

Tot seÉluit el rabí va dir a la dona:
{u creus amb fe complera que el Sant beneit va crear el cel i la terra i que

la seva nü pot fer tot el que desitgi i que no hi ha ningú que li digui: .Qué fas?'

Ella li va respondre:
-Sí, jo ho crec tot.
Li digué el rabí:

-Tu creus que el Sant beneit ens va fer sortir d'Egipte i que va partir per
nosaltres el mar?

221
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Li va respondre:
--sí.
Li digué el rabí:

-Ho creus tot amb fe completa i et convertires i et penedeixes per alló d'a-
bans?

Li digué:

-sí.
Uavors comengá a plorar
Tot seguit el rabl decret¿ contra l'esperit una excomunió i sentencie que no

sortís per cap membre sinó p€l dit peüt del peu esque¡re. El rabí ambé es va
concentrar en els noms que ü havia lüurat el seu mestre. Tot seguit s'infle el
dit petit i s'engreixi com un nrp i llavors, per allí va fugir.

Després d'aixir I'esperit va venir durant algunes nits a les finestres de la casa
i la porta i va espantar la dona. Van fetornar els parents de la dona a trobar el
savi rabí Isaac Lúria. Tot seguit ya tomar a enyiar el seu deixeble rabí Hayyim
perqué examinés la meanzd per veufe i estaya en ordre. Hi va anar i va tfobar
que a la porta no hi havia cap me nd. El rabí va manar que immediatament
fixessín una mezl.)zá, a la porta. Així ho van fe¡. Des d'aquell dia en endavant
no va retornar l'esperit.

Fins aquí el conte.
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79.Utt dibbuq

l'ont: Manasseb ben Israel, NiSmat Halyim, p. 109a-111a,

He decidit deixar consignat en un llibre per a benefici d'altres el que ha pas-
sat davant meu ¿rli (11 del primer mes d'adar del 5331 de la Creació del món
[1571 després de Cristl) respecte a una dona a l'interio¡ de la qual va entrar l'es-
perit d'un home d'Israel,

Aixó no ha estat un sornni, sinó que s'ha aixecat davant l'ull tot. Em troba-
va en una gran assemblea, on hi havia a prop de cent homes, enffe els quals
hi havia expefs en la Torá i caps de congregacions. Dos homes que concixien
conjurs i moltes mat¿¡ies semblants, s'hi van apropar a fi de fer padar l'esperit
que tenia en el seu interior Per mitj¡ de fum, foc i sofre que van introdui¡ dins
els forats del nas d'ella, la dona semblava com aturada: no es movia, ni tan sols
el cap, ni per mitja del foc ni del fum. Pe¡ mit,e dels conjurs, es comengá de
sentir la veu. E¡a un veu gruixuda, forta com el rugit d'un lleó i el b¡aol d'un
cadell de lleó, sense cap moviment de llengua o obertura dels llavis. Quan va
comenqar a sentif-se aquesta veu, els dos homes esmentats van comenqar a

enfortír-se i a escalfar-se a ells mateixos amb promptitud i diligéncia per fer el
que feien amb rapidesa. van comengar a irrit¿r-se contra ell amb grans cris. Li
deien:

-Malvat, parla i digues-nos qui els en llengua clara.
Llavo¡s la veu es va revelar a tots com una veu humana.
Van toffrar a di¡-li en veu alta, per mitje de tot el que ha estat esmentat:

-com et dius, malvat?

EII va respondre,
jal.
-I el teu renom?

-Tal.
Li van demanar:
-{om sab¡em que ets en Tal?
Va respondre que havia t¡aspassa¡ a Trípoli, on havia deixat un fill que es

deia Tal. Havia tingut tres dones. La primera es deia Tal, la segona Tal i la ter-
cem Tal. Havia traspassat quan estava casat amb la tercera i ella llavors s'havia
casat amb en Tal. Totes les senyes que havia dit eren correctes i exactes, amb
paraules de veritat. Llavors, tols els qui estevem alh vam reconéixer que era

aquell esperit qui parlava.
Li van demanar:

-Per quina culpa rodes pel món amb transmigracions com aquestes?
Va respondre:

-Per molts pecats que vaig comefte en la meva vida.
Van tornar a demanarli oue els detallés.
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Va dir que no ho volia perqué no veia quin profit podia tenir
Llavors li van demanar amb insist¿ncia que almenys esmentés el pecat més

gros de tots. Ell va respondre dient que havia estat un incrédul que havia par-
lat cont¡a la Torá de Moisés el nostre mestre, que la pau sigui amb ell.

Aleshores li van demanar:

-I ara, qué en penses?
Va respondre gemegant amb veu amarga i cridant tempestuosament:

-Sé que vaig pecar, transgredir i fer el mal.
Llavors va demanar perdó al Sant beneit i a la seva Torá perfecta per Ies

seves moltes tnnsgressions.
Tot seguit els dos homes van comenear a demanarli amb urgéncia i a for-

EarJo que sodís de dins de la dona i que anés a algun desert desolat. Fins i tot
li van dir que demanarien pietat per ell i que tocarien el com perqué no con-
tinués anant en aquesta rransmigració.

Li van di¡:

-Vols que demanem misericórdia i que preguem per tu i que toquem el
com?

Va respondre:

-Tant de bo ho pogués fer!
Li van demanar:

-Qui hauria de tocar el com?
Va dir:

-L'honorable savi i rabí Salomó Ibn Alqabits (ca. 7505-1584).
El savi rza respondre que no podia. Ells van tomar a dirli:
-Demana'n un altre.
Va dir:
-Que sigui el savi sacerdot rabí Abraham Lahmí.
També li van demanar:

-Qui ha de p¡ega¡ per tu?

Va respondre:

-Que sigui el rabí Elies Falkon.
Llavors vam dir tres o quatre vegades 'Déu, rei' i .Ha transgfedit, amb el so

del corn i ho vam fer tot tal com era el desig que havia exp¡essat,
Tot seguit li vam di¡ per segona vegada que sortís ia que havíem complert

el seu desig. Ell va respondre:

-Deixeu passar una mica de temps i sortiré.
Li van demanar:

-Vols que fem algun servei linirgic per a la teva ánima?
Va respondre que cap remei no se¡ia útil.
Li van dir:

-Vols que el teu fill digui la pregária del "Qaddlx" o que estudii la Torá?
Va respondre que a ell no li seria útil de cap manera i que el seu fill no e¡a

apte Der a l'estudi de la Tora.



LEs Nns JUEVES: LT.BGENDES DE l"A TRADICTó D'ISR^EL

Li vaig demanar pels tuIments de la tomba, peró un dels presents alli va
respondre:

-Aquest, en realitat mai no va entrar dins la tomba.
Llavors I'esperit va respondre i les seves paraules eren com foc.
-Hi vaig entrar el dia de l'enterrament i la mateixa nit me'n van heute i no

hi he entrat més. Des de llavors, fa trenta-tres anys, que vaig de muntanya a
muntanya i de vall a vall i no he trobat repds en cap lloc, llevat de quan vaig
anar a Siquem i vaig entrar dins d'una dona que rza venif aquí i me'n van fe¡
sortir per mitje de tot e[ que ha estat escdt més amunt, llevat que immediata-
ment li van posar amulets i hi vaig poder retomar.

Tot aixó és veritat ia que hem aprés de la boca d'altres que aii va ser.
Després d'aixó va dir I'esperit:

-Vaig ^n 
r errant per la ciutat intentant entra¡ a les sinagogues amb I'espe-

rang¿ que hi trobaria descans i repbs per a la meva ¿nima, peró no em van
peffnetre entr¿rr a cap sinagoga.

Llavors li van demanarr
-Qui t'ho impedía?
VA ClT:

-Els savis.
I li van tom¿r a preguntar:

-Eren vius o morts?
Va dir:

-Morts, i em solien trepitiar i em deienr .Vés-te'n d'aquí, malvat!"
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80. La revelació del Baal Xem Tov

Baal Xern Tou ('El seqnr del bon nom [de Déu]') és el sobrenom amb qué és

conegut Israel ben Elézer (17OO-1760) el carism¿tic fund.ndor del Hassidisne,
un nxouiment de renouació carismAüca i espiritual del judaisme europeu del
segle XWII, que posA ¿mfasi en la preséncia del mkteri de Déu i en I'alegria que
causa en Ia uida dek jueus. El Hassdisme es contraposa frontabnent a I'eixa-
ffeínent normatiu en qu¿ baüía caigut el judai,srrc rabínic.

Font: Dou Baer ben Samuel, Sivhe ha-Beét, p..4a4b.

Prop del temps de la revelació de rabí Israel, s'escaigué que un dels seus

deixebles va anar a visitar el seu mestre (rabí Abraham Gerxon de Qutov, cun-
yat del Baal Xem Tov) i va passar pel poble on vivia rabí Israel. Es va desvia¡
per anarJo a veu¡e i ell el va rebre amb honor i va menjar allá. Després del
menjar, I'alumne li va demanar que preparessin els cavalls per al viatge. I rabí
Israel ho va fer ai¡í. Llavors va di¡ a I'hoste:

-T'importa passar el dissabte aqu?
Ell ho va considerar com una brom¿ perqué era dimarts,
L'estudiant havia fet just mitja llegua que se li va trencar una de les rodes

de la carreta. Va tomar al poble i li'n van posar una altra en lloc de la rompu-
da, perÓ amb les presses se li va trencar un¿ altra cosa de la car¡eta. De mane-
ra que es va retardar també el dimec¡es, el dijous i el divendres, perqué li van
sortir molts de contratemps fins que es va veure forgat a passar el dissabte en
aquell poble. Aixó li va saber molt de greu: qu¿ podia fer allí un dissabte amb
els vilatans?

Així va veure que I'esposa de rabí Israel preparava dotze pans per al dis-
sabte a la manera dels jueus piadosos. El deixeble en va quedar molt sorprés
i va di¡ a la dona:

-Per qué en tens dotze, de pans del dissabte?

I ella li va respondre:

-Encara que el meu ma¡it sigui un ignorant, és un bon iueu; i quan he vist
que el meu germi santifica el dissabte amb dotze pans, jo també ho he fet aií
per a ell.

Llavors li demane si tenien un bany dtual.
Ella li respongué:

-El meu marit és un bon lueu i va cada dia al bany ritual.
Amb tot, peró, l'estudiant convidat lamenA el retard que havia sofert en el

poble. Quan va an\bar l'hora de la pregiria de la tarda, li demaná:
-On és el teu marit?
Li respongué i li digué:

-Vet aquí que ell encara és al camp amb les ovelles i el bestiar gros.
Aleshores l'hoste va resar tot sol durant la pregária de Ia tarda i va donar la
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benvinguda al dissabte; peró rabí Israel encara no havia aribat perqué prega-
va a h seva casa de solinld.

Després va arribar rabí Israel a casa seva, ei seu compottament, el seu ves-
tit i la seva manera de parlar havien canviat. Va dirl

-Bon dissabte!
A.leshores va. gírar Ia cara a Ia p re¡ com si pregués. Després es va girar a

l'hoste i digué:
-Que no et vaig dir que passessis el dissabte aqu? I així ha estat!
Llavors rabí Israel va fer l'honor a I'hoste de santificar el dissabte, perqu¿ es

deia en el seu cor: .Si ell fa la santificació del dissabte, arribare a h devoció i
comprendrá i coneixerá la veritat que hi ha amb ell". I I'hoste va santificar el
dissabte i es van asseure a la taula per meniar l'ápat del vespre. Aleshores va
dir rabí Israel a I'hoste:

-Rabí, digues-nos paraules de la TodL.

Tocava el capítol que obre el llibre de I'Exode, i I'estudiant va comengar a
explicar amb senzillesa tota la história de l'emigració a Egipte i l'opressió del
faraó. Després de l'ápat van estendre un llit per a l'hoste prop de la t¿ula i
l'amo de la casa, rabí Israel, es va ajeure amb la seva dona.

A mitja nit, es va despertar l'hoste i va veure que un foc gran cremava sobre
el fom. Ell hi va córrer perqué es va pensar que els troncs cremaven sobre el
forn, peró llavors va veure que l'amo de la casa hi seia i que hi havia una gran
llum sobre seu. El va emp¿nyer per darrere i es va desmaia¡. Llavors el van
despertar. Rabí Israel Ii va dir:

-No havies d'haver mifat el que no t'estaya perm¿s.
Vet aquí que I'afer era un prodigi als seus ulls.
Al matí va anar rabí Israel a la casa de la seva solitud, a pregar-hi, tal com

tenia pef costum. En rcto¡nar a casa seva estava alegre i amb el cor joiós.
Anava per la cambr¿ d'ací i d'allá, amb el cap alr, i c ntav^ els himnes del dis-
sabte amb una devoció meravellosa. Enmig de l'dpat, I"'bi Israel va demanar a
l'estudiant que digués alguna cosa més de la Torá, peró no sabia qué dir per-
qu¿ estava conñis. Va comengaf a explicar amb simplicitat un passatge de la
Torá1, perir rabí Israel li va dir:

-Vaig sentir un altre comenta¡i sobre aquest passatge.
Després de l'epat va retomar rabí Israel a la casa de la seva solitud i s'hi va

estar tot el dia, peró després de la pregária de la tafda va retornar rabí Israel a
casa seva en la plenirud de la seva revelació i durant el tercer menjar va dir
secrets sobre la Torá que cap orella mai no havia sentit. Després d'aixó van
pregar la preg¿¡ia del vespre i van fer la ce¡imónia de l'acabament del dissab-
te. Llavors I'estudiant va continuar pel seu carú.

Se'n va ana¡ a una ciutat i v^ ai r a trobar els grans piadosos que hi havia
a la congregació i també el nbí <Je la congregació i els va dir:

-Hi ha una Sran llum prop de la vostfa congfegació. Seria convenient que
hi anéssiu i que la pofiéssiu a la ciutat.
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Quan van sentir les seves paraules, tots van creufe que les seves paraules
es referien a rabí Israel ben Eliézer perqué ia havien vist d'ell molts de prodi-
gis. I es van posar en camí i van viagar fins al poble de rabí Israel per dema-
narJi que anés a viure a la seva ciutat. Va resultar que rabí Israel ja havia pre-
vist aixó amb els seus ulls escrutadors del que s'esdevindria i ell s'havia algat i
havia sonit de viatge cap a la seva ciutat. Aixl es van trobar l'un amb els altres
pel camí. Tot seguit van baixar tots de les carretes i van fer en el bosc un seient
de branques d'arbres i van fer seure rabí Israel en el seient i aleshores el van
¡ebre com a rabí d'ells. I ell es va posar a dir-los paraules sobre la Torá.
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81. I-a flauta

Aquesta nrtració peltan! al ci.cle sobre I'eÍicAcia de la pregd.ria dels senzilb .

Font: Isaac Dou Baer ben Sui Hirscb, Sefer Emunat Saddiqim, p. 6,

Un vilatá que era amic íntim de rabí Israel teni¿ un fill que era molt cun i
no era capae de comprendre la forma de les lletres. El seu pare mai no I'aga-
fava amb ell, ni tan sols quan anava a la ciutat a pregar du¡ant els Dies
Terribles; peró quan I'infant va fer úetze anys i va fer el Bar Mitsvá, eI va. aga-

far amb ell peÍ zrr^r a Ia ciutat per al Dia del Gran Perdó. L'infant tenia una
flauta que solia tocar quan seia mentre pasturava el ¡amat en el camp. Ell va
prendre la flauta dins la butxaca, sense que el seu pare ho sabés.

El noi va seure tot el dia a la casa d'estudi, peró no va poder dir res. Durant
Ia preg¿ria del Mussaf va dir al seu pare:

-Tinc la flauta i rull tocar-la.
El seu pare es va espantar, el va renyar i li va dir:
-Cuarda't de fer aixó!
A I'hora de la pregária de Ia tarda, va dir al seu pare una zltra vegada:

-Pare, permet-me, si et plau, de donar veu i tocar la meva flauta.
El seu pare el va advertir severament que no €losés fer aixd, perd el noi li

ho va tornar a demana¡. El seu pare va veure el desig que tenia de tocar la
flauta i com la seva ánima anhelava tocar, de manera que va posa¡ la seva mi
damunt de Ia bub€ca i de la flauta perqué no I'agafés. Així van zr.ar a la pre-
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geria final, amb h me que agafava la butxaca del vestit del noí on hi havia la
flauta. A mitia pregária el noi va treure amb forga la flauta de la seI/a bub(aca
i la va tocaf amb gran forga, de manera que tots els hi ho van sentt van que-
dar sorpresos.

Va di¡ rabí Israel quan el Dia del Gran Perdó es va haver acabat que aquest
noi havia fet pujar totes les seves pregáries al cel amb la seva flauta.
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az.La mort del Baal Xem Tov

Rabí Israel ben Eli¿zer, el Baal Xern Tou ('El senyor del bon nom [d¿ Déu]'),

fundador del mouiment hassídic dins del judaisme ua morír I'any 176O.

Font: Doo Baer ben Samuel, Sivhe ha-Best, p. 35b-36a.

El Íaspás de rabí Israel Baal Xem Tov va ser el primer dia de la festa de les

Setmanes. La vetlla d'aquell dia es van aplegar els deixebles predilectes per vet-

llar tota la nit, segons la disposició de rabí Isaac Lúria, de beneida memória.
Rabí Israel va dir davant d'ells paraules de Torá sobre la cerimónia de la nit de

Pasqua i sobre el lliurament de la Torá.
Al matí, el rabí va enviar a cerca¡ els seus deixebles predilectes perqué s'a-

pleguessin tots i va manar a dos dels seus íntims que s'ocupessin de Ia seva

sepultura i els va instruir en el que feia referéncia al seu cos. Sobre cada Órgan

els mostr¿ els senyals sobre la manera d'allunyar-se l'ánima d'aquests, a fi que

entenguessin sobre com calia componar-se amb els malalts, ja que ells peftan-
yien z la societat d'enterraments. Desp¡és d'aixÓ man) que entressin deu
homes per pregar amb ell i maná que li donessin el llibre de pregáries. Va dir:

-Parlaré encata una mica amb el Nom beneit,
Després de la preg¿ri¿ rabí Nahman va 

^nlr ^ 
la casa d'estudi per pregar

perqué rabí Israel visqués, pertr va dir el rabí:

-És inútil que ell faci fressa en el món, peró si pot enhar per aquella porta
per on jo solia entrar, la seva pregiria será eficaq.

Després d'aixd, els homes de la ciutat van anar a felicitarlo en ocasió de la
festa. Ell els va dir paraules de Torá. Després d'aixó va dir:

-Jo us he recompensat amb amor; ara recompenseu-me amb amor
DespÉs els va donar un senyal:

-Quan traspassaré s'aturaran tots dos rellotges de la meva cambra.
Vet aquí que llavors es va atu¡ar un dels rellotges i cessá de mou¡e's. Llavors

uns homes van girar el rellotge perqué el rabí no veiés que havia deixat de

mou¡e's. El ¡abí els va di¡:

-Sé que ia s'ha aturat, peró jo no em prcocupo per mi, perqu¿ jo sé que

sortiré per aquesta porta i tot seguit entraré per l'altra porta.
El rabí es va asseure al seu llit i va manar que els homes es posessin al seu

voltant. Llavors va comenear a dir-los paraules de la Torá sobre la columna per
on es puja des del Jardí de l'Edén inferior al Jardí de I'Edén superior i aií de

món en món, Els va manar que diguessin el verset de l'Escriptura: .Que la ten-
d¡esa del Senyor, el nostre Déu, reposi damunt nostre. Referma I'ob¡a de les

nostres mans" (Salm 90,17).
Llavors es va ajeure diverses vegades i es va concentral en les meditacions,

peró no van sentir més el so de les lletres. Després va manaf que el cobrissin
amb un llengol i va comenqar a tremolar i a ag,ltar-se; llavors va reposar un xic.

23r
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Llavors van veure i observar que també s'havia aturat el segon rellotge i van
Yeure que havia traspassat.

Diuen que un dels deixebles que estava al cosrat del llit del rabí va veure
la sortida de la seva ánima, com una flama d'aspecte blau.
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83. Conte d'una dona que tenia lameitat superior
en forma de bestia

Aquest conte és conegut per la trad.ició folklórica de diuetsos grups étnics
jueus i té paral leh en el folklore d altres cultures. l* un¿ bistÓriL que presenta,

amb inuenió d.e géneres, el motiu de l¿ Bella i la B¿stia.

Font' Y. S, Farbi, 'OÉeh Pele, uol. 2, p. 152-160.

Conte sobre un rabí que tenia un fill únic que era savi; ela un iove encan-

tador. vet aquí que els dies van passar i el fill va sentir el desiS d'a¡at a altres

llocs per aprendre-hi de les persones més valuosos i afegir saviesa i coneixe-

ment per conéixer els costums del món i normes de conducta. Li ho va supli-
car amb insisténcia fins que el seu pare va acceptar d'envia¡-lo a una gran ciu-

tat, El pare va pensar d'enviar-lo a la lloada ciutat de Constantinoble, que Déu
la protegeii, ciutat Sran de savis i erudits. Els seus pares van encarregar prc
visions per al camí i li van manar i li van di¡:

-Vés-te'n en pau, perd nosaltres esperem que a la fi d'un any retornis a

nosaltres per viure bé i en pau perqué jo i la teva mare som vells, d'edat avan-
gada i els nostres ulls estan pendents de veure la teva agradable cara perqué

estiguis realment amb nosaltres a la fi dels nost¡es dies-

Llavors el van abragat, el van besa¡ i el van beneir I ell es va posar en camí

a través del mar, en una ruta de molts dies.
I va arribar a la ciutat de Constantinoble, que sigui ben establena per

l'Altíssim. Tot seguit va demanar per la casa del rabí establert en l'ordre supe-

rior. va anar a la seva casa d'estudi i el va trobar que estudiava amb els seus

alumnes i tots els seus acompanyants. Ell els va desitiar la pau, a cadascú

segons la seva fama. Llavors es va asseure a estudiar amb ells i ells van veure
que la saviesa de Déu estava en el seu interior i que la seva má em gran envers

ell.
S'esdevingué que els membres de l'académia van topar amb una dificultat

en un afer que no podien entendre. Quan va arribar I'hora de meniar cadascú

va anar pel seu camí: uns cap al sud i altres cap al nord, perÓ el jove va roman-

dre sol allá interessat en el text a fi de comprendte'n els secrets profunds.

Mentre tomava i repetia el text segons el principi de .examina-ho i torna-ho a

examinar, per entendre'n el veritable significat, li va caure al damunt un bocí
de paper; el va mirar i hi va trobar escrit el significat del tema i la solució
segons el mateix paró. El seu cor se'n va alegrar en veure manife$at aquest

honor i consideració, perqué havia de venir del senyor i perqué havia estat afa-

vorit pel Cel. Quan van retornar els erudits, els va dir:

-Doneu grecies al Senyor perqué és bo perqué he estat afavorit perqué em

caigués un bocí del Cel que m'ha fer conéixer I'afer bellament.
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Quan ells van sentir aixó, es van budar d'ell perqué sabien el secret del bocí
de paper i d'on venia; peró ja que el jove pensava que el Cel se n'havia apia-
dat per ferJo sonir del seu trángol, es va sentir afligit en veure que no el creien
i que se'n budaven. Els va dir:

-Per Ia vostra vida, digueu-me el secret
perqué no ha pas de ser en va que obreu
entesos.

i la raó per la qual no em creieu
així, homes com vosaltres, savis i

Ell hi va insistir tant que a la fi es van veure forqats a revelarJi la veritat en
paraules veres. Li van di¡:

-Has de sabe¡ que en el pis que hi ha damunt I'académia, hi viu una filla
del rabí que és una gran sevia i que posseeix la saviesa de Déu en el seu inte-
rior Té el costum que, quan nosaltres ens trobem en dificultats en la interpre-
tació de textos legals, ella esc¡iu una nota i ens la tira per il.luminar els nostres
ulls i donar-nos la solució.

Quan el jove esmentat va senti¡ les seves paraules, en va quedar molt sor-
prés i es va dir en el seu corr .Pot existir una dona sávia com aquesta per a qui
siguin clars els camins de Nehardea?, Aleshores ells el van aconsellar sobre la
seva idea de parlar sob¡e la dona i ell els va dir que diguessin al rabi, el pare
de la noia, que la hi donés per esposa, peró ells Ii van respondre.

-Vés per una alt¡e camí i no parlis d'aquest afer perqué aixó és impossible
per tu.

Perd el joye, en sentir sobre la seva saviesa, I'amor va penetrar en el seu
cor i sempre torn ya a suplicar-los que parlessin amb el rabí sobre aixó, o si
no ho volien, que almenys li revelessin la raó de l,afer Li van dir:

-No hi insisteixis ni ens ho demanis amb porfídia perqué ella no és ade-
quada per a tu i el Senyor te'n porta¿ una de millor que ella que et fard afo..
IUna.

Ell va toma¡ a insistir:

-Digueu-me quin defecte té.
Li digueren:

-Nosalt¡es no podem revelar-t'ho i donar a conéüer una ignomínia.
Els va di¡:

-Malgrat tot, sigui com sigui, jo \,'l]ll prendreJa per esposa perqué la meva
ánima la desitja per causa de la seva saviesa.

Tant els ya ptegar que es van veure forgats a parlar sobre I'afer amb el ¡abí,
pare de la noia. Li ho van explicar com el jove havia adhe¡it la seva ánima a
la noia i malgrat que li havien dit que la noia no era adequada per al matri-
moni, amb tot ell estaya raonablement preparat per rebre amb cor enter qual-
sevol defecte.

El seu pa¡e estava afligit d'haver de ca6ar la seva filla sense ¡evelar el seu
defecte que el cobriria de vergonya; peró en sentir el gran amor del jove per
la seva filla, va posar la seva esperanea en el Senyor i lloar les seves paraules,
tot i que eren contra la seva voluntat i que no anaven amb els seus sentimenb.
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Els va dir que la hi donava com a esposa i el iove es va alegrar per Ia son que

li havia tocat.
La filla del ¡abí escoltava i sabia tot el que passava i es va p¡eparar i es va

purificar per al casament. Es va fixar que les noces serien al cap de pocs dies

Quan va aribar el torn de la noia, van preparar el dosser nupcial en presén-

cia de deu homes i sense fer grans crits de joia ni d'alegria perqué el cor del
seu pare i de la seva mare estaven plens d'aflicció i angoixa. Quan la núvia va

anar a les noces poÍava coberta la cara amb una grin miscara que li tapava

la maior part del cos. El nuvi es va pensar que aquest era el costum del país i
s'hi va casar segons la fe de Moisés i d'Israel i van llegir el document matri-
monial segons les estípulacíons de la fe de Jecutiel (Moisés).

Al vespre, abans d'entrar el nuvi a la seva cambra, la núvia es va posar a

pregar amb llágrimes amargues davant del Senyot Déu terible, perqu¿ mirés

la seva aflicció i inquietud, que I'escoltés per poder complir el manament de

les relacions mauimonials, quan ell vingués per a la cohabitació i que no s'a-

llunyés d'ella quan li veiés la can í Ia deixés abandonada i so[teria.

Quan el nuvi va entrar a la cambra de la núvia i va aixecar la má per reti-
rar la máscara de la cara per veureJa, vet aquí que la seva cara tenla forma

com d'una béstia. L'home es va posar a t¡emolar, es va apartar i es va tirar effe-
re, com a la distáncia d'un tret d'arc.

la núüa li va dir:

-T'ho demano: no em facis mal perqué aixó és del Senyo¡ que t'ha enviat
vers mi, tenint en compte que tot ha estat per la teYa Yoluntat, atés que ia et

van dir que jo no era adequada per a tu i tu vas derranar amb insisténcia al

meu pafe i vas declarar que em prenies tal com em va crear el meu Creador,

que habita a les altu¡es. Si m'abandones seris culpable de sang, per aixó et

demano que tinguis compassió i que t'apiadis de mi i que complejxis el mana-

ment. Després, si desitges deixar-me i allunyar-te de mi, jo no et forgaré i
podrls fer el que mlguis, peró ara has d'anul la¡ el teu desig i dominar el teu
instint per complir el manament.

Tant va plora¡ i suplicar que ell se'n va apia<lar, s'hi va acostar i hi va copu-
lar.

Quan anava a p ft¡ i a sepa¡ar-se d'ella, ella el va agafar i li va di¡:

-T'haig de demanar una cosa petita que necessito que facis. Ara que tu vols

separ:lr-te de mi i anar en pau vers una Yida bona pel teu camí, almenys

dóna'm algun senyal com a memorial de tu que em siSui un testimoni daYant

Déu fidel que si resto prenyada, que ha estat de tu.
ts_ll lt va olf:
-Qué vols que et doni?
Ella li va di¡:

-El teu segell, el teu mantell de pregiria i el teu llibre de preg)ries.
I ell els hi va dona¡. Es va algar i se'n va anar cap a la seva terra, perqué

no li restava cor per quedar-se en aquella regió. I va retornar a la seva ciutat,
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a casa del seu pare i de la seva mare, peró no els ya dir res de tot el que havia
passat pel seu cap, perqué era una ignomínia per a ell i els qui ho sentissin
se'n burla¡ien. Quan va haver passat un ceft temps es va casar amb una altra
dona i aquella al¡ra núvia va restat abandonada i, amb I'esperit desolat.

Al cap de tres mesos d'haver-se separat de la núvia, ella va con¿ixer que el
Senyor s'havia recordat d'ella i que estava prenyadz. Ella ho va dir al seu pare
i a la seva mare i ella se'n va avergonyir molt i va restar confusa, com qualse-
vol pdncesa en el seu interior, Ells se'n van alegrar molt en senti¡ les seves
paraules i la van consola¡ parlantJi al cor Es van compli¡ els dies del part i va
parif un fill. En veure que era tan bonic i bo de veure, ella el va abragar i el
va besa¡ el va faixar amb bolquers i el va portar 

^ 
la port¿ de la casa i el va

deixa¡ allí. Aixó va ser molt amarg per a ella perqué se sentia rebutjada, ja que
ella vivia en una casa especial per a ella on ningú, ni tan sols el seu pare o la
seva mafe, no hi entrava perqu¿ no tenien cor per mirarJa, des de la seva nai-
xenga. Ella va créixe¡ amb una dida i una serventa forastera.

Quan ells van sentir el plor de l'infant i el seu plany, hi van anar i el van
agafar. Yan veure que era bell i de bon aspecte i que la seva cara restava
il luminada per la resplendor de la seva Preséncia, se'n van alegraf molt i van
dir'

-El Senyor és gran i digne de tota lloanea perqué el seu amor no ens ha
abandonat i ha fet romandre en nosalt¡es una resta oue ens retornará l,ánima
en els nostres darrers dies.

I ells van prendre una dida que el va alleta¡. El Senyor va estar amb l,infant
i va créixe¡. Llavors li van llogar un mestfe perqué li ensenyés la Torá. El noi
era pefspicág i intel.ligent i en cosa de pocs dies va aprendre les lletres con-
sonants i les vocals t va anibar a Ia Bíblia. I ai\í va anat avangant i c¡eixent,
dia rere dia, fins que va aribar al, Talmud. Quan va fet t¡etze anys per entrar
a fo¡mar part dels adults que preguen, ja havia aribat als llibres de les deci-
sions legals dels rabins i a les preguntes i ¡espostes rabíniques i havia aribar a
ser com una deu (de saviesa). Estudiava amb els alumnes de l'académia rabi
nica i plantejaya dificultats i resolia qüesdons difícils d Abbaye i Raba.

Un dia, el jove esmentat discutia amb un altre jove de la seva edat que li
tenia gelosia i l'odiava i li va dir:

-Ets un fill que no té pare ni mare! Calla i no siguis orgullós perqu¿ tu no
creixerás pas fins a ar¡ibar a igualar-mel

En sentir el noi aquestes paraules va callar i no va respondre a aquest
menyspreu. Es va indignar molt, es va algar i se'n va a¡ar a casa seva, amb el
seu vell, que ell tenia per pare, i amb la seva vella, que ell tenia per mare. Els
va clrr:

-He quedat molt afligit arui, més del que pugui explicar Hi ha tristor en la
meva enima perqué no he pogut suportar escoltar el menyspreu i no he pogut
respondre al ximple que m'ha dit que no tenia ni pare ni mare amb niciesa. Jo
he c¡escut i m'he aixecat amb vosaltres com a pare i mare; per aixó cal que em
feu conéixer la bona veritat.
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Ells van respondre i li van dir:

-No t'inquietis per les paraules del jove en la jovenesa del seu coneixement

i que este gelós de tu que gosa revelar la seva própia vergonya perqué nosal-

res som el teu pare i la teva mare i no t'has de neguitejar per Ia teva ascen-

d¿ncia.
EI jove no es va creure les seves paraules perqué els va veure vells' amb

els cabells blancs, i perqué va pensar que no eÉ possible que aquell vailet

hagués gosat dir una cosa com aquesta i imposar una mácula a ¿questa santa

parella de ser aquest fill d'aquest, i ceftament que no era pas gratuitament que

s'havia omplert el cor amb una cosa com aquesta. Per aixÓ cada dia pregunta-

va amb insisténcia perqué un foc cremava en el seu ifferior i no s'eÍingiria
fins que es veiessin forgats a dir-li qué havia passat i per qué havia passat'

Ells li van dir:

-vet aquí que la teva mare és en aquesta casa.

Sense trigar el noi va entrar a la casa de la seva mare. va trucar i hi va entrar

sense que ella ho sabés. Atés que ella no sabía que hagués entrat no s'havia

ap¡essat a cobri¡-se la cata tbans de la seva arribada. Ell hi va entrar i se la va

trobar sense vel. I¿ seva aflicció va c¡éixer en veu¡e la seva lletjor' Ella tot

seguit es va apressar a cobrir-se la cara i a posar-s'hi h mascara al damunt El

noi, peró, li va dir:

-Mare, perqu¿ t'avergonyeixes i et sents abaixada? Per qué t'abats i per qué

et sents torbada? Jo he sortit de la teva cuixa i rull veure la teva caru; sigui quin

sigui el teu aspecte. Jo t'estimo i et dec honor.
Ell se li va acostar, li va heure la máscara de la cara' la va at>ragar i la va

besar, mentre dus i torrents de llágrimes brollaven dels seus ulls Ella va cau¡e

sobre el seu coll i el va abragar i el va besar i va donar gracies al Déu beneit

perqué ella havia me¡escut veure'l i veure la seva bellesa, perqué des del dia

del seu naixement els seus ulls no l'havien vist. I ara es podia alegrar la dona

del fruit del seu ventre.
El tove va veure una taula parada davant d'ella, plena de llibres i escrits que

contenien la saviesa dels seus pensaments. Ell li va demana¡:

-Qui ve aquí a llegir aquests llibres?

I ella li va respondre:

-Fill meu, cap persona no entra aquí perqué és un lloc secret clos als ulls

de tot vivent i de veure la llum. Des del dia que vaig tenir coneixement i cons-

ciéncia del meu defecte des del moment de la meva creació, jo he gemegat i

han davallat les meves llágrimes; peró jo he acceptaf Ia iustícia del seu judici

b€neit posat sobre mi. He descanegat tota la meva cura sobre la seva To¿ i
aquesta ha estat el meu consol, perqué el Senyor m'ha donat en abund¿ncia la

seva saviesa. Dia i nit aquest és el meu treball i el que m'ha sostingut en el

temps de la meva aflicció í m'ha permés passar els meus dies i els meus anys

Jo estic sola peró no penso en els afers ni en els plaers del món quan estic

ocuoada en la Torá estimada.
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El noi se'n va aleÍirar molt í va di¡ a la seva mare que estudiaria amb ella
de dia i de nit. I així va ser: es van asseure a estudiar la mare amb el seu fill.
I va veure que ella era una erudita en el Talmud i en les auto¡itats rabínioues.
en saviesa i comprensió. Ell va dir:

-Aixó és una heréncia del Totpoderós des del cel. Des d,ara ja no em cal
anar a efudiar amb cap savi entre els savis perqué la meva mare supeftl en
saviesa tots els homes junts!

Amb tot i aixó el coneixement del noi no reposava perqué encara volia
investigar I'afer des del principi i saber qui era el seu paie i ionéixer la seva
concepció i el seu naixement. euan van haver passar uns quants dies en el
nomb¡e de llunes, va dir a la seva mare:

{i¡c una pregunta per fer-te perqué me la responguis amb paraules
coffectes: que em facis conéixer qui és el meu pare i on es troba el lloc del
seu honor, perqué jo ja fa temps que estic ambiu i no he merescut veure la
seva forma i el seu vigor.

ü va respondre i li va dir:
-Fill meu, no em preguntis per ell, ánima meva i fill del meu yenue. oer-

qué si em recordo d'ell, els ulls se'm consumeixen de tristesa.
E[ U Va Olr:

-No obstant aL\ó, endolceix la teva cara, pe¡dona'm i compleix el meu desig.
Tant va insistif amb l'encant de la seva gricia que ella ei va veure forgada

a fer la seva voluntat. Li va explicar tot l,afer des del principi fins a la fi i li va
mostrar el seu contracte matrimonial. El noi es va alegrar molt en con¿ixe¡ la
seva ascendéncia i Ia seva famlia i li va dir:

_-Quan es va separar de tu, no et va posar a la mi, cap cosa com a memo_
r:Lal?

Ella li va di¡:
-Vaig agaf"r d'ell el seu segell, el seu mantell de preg¿ria i el seu llibre de

pregeries que tenia a la seva mi perqué em servís de memorial.
Ell li va dir:

-Vas fer bé en la teva sayiesa i per aixó ara jo haig d'anar a trobarJo per
demanar-li que vingui a tu.

Ella li va di¡:
-¡ill meu, no diguis paraules que són impossíbles d'escoltar: ell és lluny,

tan lluny que no el podrem fiobar i, a més, és ben cert que no les voldrá sen_
trr.

Ell li va dir:

-No obstant aixó, io rull anar a trobar-lo i conéixerlo.
El noi es va algar i va anar a casa del vell i li va dir:
-Si et plau, prepara'm provisions per al camí, que siguin suficiens per a les

meves necessitats, perqué jo vull ana¡ a la ciutat del meu pare per visitar-lo,
perqué la meva ánima está lligada amb la seva inima.

Ells li van dir:
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{om podrás ana¡ a un lloc llunyá si tu ets tendre d'anys? I com t'allunya-
rás per anar erant i ens deixaris a nosaltres, vells com som? I per qué el neces-

sites si no et manca res i nosaltres som en lloc del teu pare Per satisfer totes

les teves peticions sense que et rnanqui res?

Pe¡d ell no va parar oida a les seves paraules. Els deia que se sentia forgat

a anar a conéixer el seu pare i a ¡eto¡nar vers ells. A la fi es van veure forgas
a preparar el que Ii eta necessari. Ell va prendre el segell, el llibre i el mantell

de pregária del seu pare, es va alEar i es va Posar en camí.

El Senyor va fer reeixir el seu camí i el va condui¡ per rutes de iustícia fins

al lloc del seu desig. Va arribar a la ciutat del seu pare al mat| a I'hora de la
preg¡ria. va preguntar per la casa del rabí per anar primer allá a fe¡ la seva

pregária, perqu¿ havia sentit que tenia una académia a casa seva. Després volia
rebre el seu consell perqué li ensenyés el camí on trobar llum per veure el seu

pare en el lloc on vivia. Es va cobrt amb el mantell de pregaria i va agafar amb

la má el llibre d'oracions. El rabí estava davant d'ell. El rabí va algar els ulls i
va veure una cara jove nova que feia les preg)ries amb una santedat de deu

vegades. Va mirar el mantell de pregaria i va veure que en els quatre costats

hi havia brodat el nom del seu fill únic. Va fixar els ulls en el llibre que tenia

a la má i va veure que tarnbé allá hi havia escrit el nom del seu fill Va quedar

perplex en veure-ho i el pensament se li va inquietar en considerar qué podia
significar. Iá seva ánima anhelava i desitiava vivament sabe¡ com alló havia

aribat a Ia má d'aquest jove de terres llunyanes. Quan es va acabat la pregá-

ria, el ¡abí va crida¡ el iove amb honor i cortesia i li va dir:

-Benvolgut fill, d'on ets?

Ell li digué:

-Senyor meu, sóc d'una gran ciutat de savis que es diu Constantinoble.
Ell li va dir:

-Per la teva vida, digues-me com et dius.
Ell li digué:

-Salomó, per servir-te.
Ell li va dir:

-El nom escrit en el teu llibre i b¡odat en el teu mantell no és pas aquest

Ell li va respondre:

-Aquest és el nom del meu senyor pare.
Ell li digué:

-I el teu senyor pare on és?

Li digué:

-No ho sé i per aixó he vingut a visitar-te per aconsellar-me amb tu sob¡e

on el podria trobar.
I el rabí atónit es deia: .Qué és aixó i com és possible que el meu fill m'ha-

gi amagat tot aixó? Quan va retornar li vaig demanar pel seu llibre i pel seu

mantell de pregefia i em va dir que els havia perdut quan retornava.' També

es va adonar, quan parlava que el noi portava el seu anell a la mi dreta. Llavors

li va demana¡:

239
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-I aquest segell, qu¿ significaz
Li va dir:

-També aixó és del meu senyor pare que el va deixar a la má de la meva
mare com a memorial.

Llavors Ii va dir amb amabilitat i paraules de santedat:
-Fill meu, espera una mica en aquest lloc fins que l'envii a cercar, perqué

em sembla que aquest home es troba a la nostra ciutat i el portaré davant teu
per veure si és el teu pare i el coneixes. Sols dóna'm el segell, el llibre i el man-
tell de pregária. Que el teu cor estigui segur, estimat, que amb l,ajuda del Nom
jo te'l portaré amb la meva má.

Ell li va donar els objectes i el rabí el va deixar en una camb¡a tot sol.
Mentrestant, el seu fill va retornar de la seva pregária i estudi. El seu pare

li va di¡:

-El teu segell, on és, fill meu?
Ell li va respondre:

-Pare, és una cosa antiga que fa dotze anys que em demanes. Ja et vaig dir
que el vaig perdre en el viatge de tomada.

Ell li va dir:

-I el teu mantell de pregária i el teu llibre, on els vas deixar dipositats?
Li va respondre:

-Quin és el somni que has somiat perqu¿ m,hagis de carregar amb coses
pesades? Et demano que em deixis en pau.

El seu pare li va dir:

-Per qué no m'has dit ni m'has fet conéixer la veritat? I si te,ls poso davant
quina resposta em donarás?

Llavors se'ls va treure del pit i els hi va most¡ar. Li va di¡:
-Aquests són el teu mantell de pregária, el teu llibre i el segell que tenies

a la má.
El seu fill no va poder trobar cap resposta, sinó que li va dir:
-D'on han vingut a la teva m¿,
Ell li va respondre:

-El teu fill ha vingut aquí i els ha portat per cercar-re.
Llavors la seva cara se li torná tremolosa i fosca, Li va dir:
-Que el teu honor em perdoni. Si he trobat grecia als teus ulls, que el teu

hono¡ me'l mostri perqu¿ vegi que són justes les teves paraules.
El seu pare li va dir:

-Ja t'he perdonat, tal com m'has demanat.
Llavofs va cridar el jove i li va dir,
-Mira, aquest és el teu pare que t'ha engendrat i jo sóc el seu pare i el teu

avl.

Quan el jove va veure la cara del seu pare va caure al seu coll, el va. zbra-
gar, el va besar i va plorar, També al seu pare en veure el seu fill tan bell i de
bon veure, encant dels joves, li van caure les llágrimes com aigua que avanga.



LES NITS JUNWSJ I,I.EGENDES DE LA TRADICIÓ D'ISMEL

El va abragar, el va besar i en va tenir una alegria tan gran que gairebé va exha-
lar la seva ánima, especialment perqué no havia merescut fills de la segona
dona que li havia peftocat en sott. En veufe el fruit del seu ventre, va ser com
si li hagués retornat I'enima. El seu avi i la seva ávia en veure el que havia sor-
tit del seu llom, se'n van alegrar amb ell, Era savi i sagae, ple de coneixement
en gfirns mesures i apte per ocupar el seu lloc en l'heretat dels seus pares.

Quan van haver passat uns quants dies, el fill va dir al seu pare amb parau-
les d'encant i súplica:

-Pare meu, pare meu, haig d'anar per portar a cas teva la meva senyora
mare perqué visqueu junts ioiosos i amorosos, perqué sento aflicció en la meva
ánima en veu¡e que I'espós esta separat de I'esposa de la seva joventut.

El seu pare li va dir:

-Fill meu, encant dels meus ulls, jo no ho puc fer, perqué aüó augmenta-
rla la meva aflicció, la meva vergonya i la meva ignomínia; peró tu estigues
segur amb mi i sigues el meu consol.

El seu fill ya tornar a didi:
-Perdona'rn, pare, peró aixb no es pot suportar: que estiguin separats l'es-

pÓs de la seva esposa, perqué han d'estar aplegats junts el nuvi i la núvia.
A la fi, no es va apartar del que li havia fet sentir i no va escoltar ni al se-

nyor avi ni a l'ávia, i es va algar i es va posar en camí; en el Senyor havia posat
la confianga que reeixiria en el seu cami.

En ser a mig camí, les seves idees el van inquietar i va pregar a Déu, que
habíta en la bardissa que li fes un favor, un signe i que li fes veure pfodigis,
que fongués el seus pensaments en fets, ja que consíderava que l'afer era difí-
cil. De tant plorar es va desmaiar i va caure en un son, En aquella mateixa hora,
la seva ma¡e recordava el seu fill que se n'havia anat lluny a demanar al seu
pare per port¿do a casa d'ella, peró ella sabia que aixó era una mala malaltia
perqué ell no podia sofrir de veure-la i no hi havia remei per a la seva aflic-
ció; per aixó va sanglotar i preparar la seva pregiria davant el Déu altíssim,
amb llágrimes per la seva vida, perqué el Senyor tingués misericórdia d'ella i
esguardés la seya miséria. I-lavors ya pujar el seu clam a Déu, en el mateix
moment, de la mare i del seu fill i es va despertar la mesura de les misericó¡-
dies sobre ella, en la deu de la pietat i l^ compassió. I el Senyor va enviar el
profeta Elies, de bona memória, i es va apat¿ixef al jove en un somni com una
visió. Li va dir:

-Qué hi fas aquí, fill estimat, plorant i sanglotant, benvolgut vianant?
El jove va respondre i Ii va dir:
-La meva aflicció s'ha fet gran per causa del meu pare i de la meva mare,

que estan separats, i no sé qu¿ fer per aproparJos i perqu¿ estiguin units. El
Senyor va crear la meva mare com una cdatura estranya i aquesta és la causa
dels danys pels quals el meu senyor pare es va separar d'ella. Quina amargor
¡an aÍrarga en veure la meva lrlare com una ánima turmentadá!

Elies li va resoond¡e i li va dir.
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-Agafa amb la má aquest flascó ple, que els vostres clams han pujat a les
altu¡es com el seu c¡it d'auxili futur. Quan arribis a casa de la teva male, renta-
la amb aquesta aigua i es guarir¿ i ser¿ una altra dona, bella com la lluna, pura
com el sol, que il lumina els ulls. Tingues molta cura que no la vegi cap per-
sona del món, ni tan sols el teu avi o la teva ávia, llevat de tu sol, fins que la
vegi primer el seu ma¡it i pare teu; després ja la veuran el seu pare i la seva
mare i esclataran en crits d'alegria.

El noi es va desperar del seu somni i va veure el flascó que havia vist en
el somni, en realitat i no en visió i el va ag4afar amb la m¿. la seva alegúa va
sef gfan i va di¡: "Enaltiu el Senyor: que n'és, de bo! Perdura eternament el seu
amor" (Salm 107,1).

Tan bon punt va arribar a la seva ciutat va anar a casa de la seva mare, se
li va tirar al coll, la va abragar i la va besar amb llengua clara. I ella també ho
va fer aií i de la seva gran alegna cuidava que l'¿nima se li n'anava, perqué
havia entrat en la seva enima el desig acomplen de veure el seu fill encisado¡.
Ell Ii va dir:

-Mare, no ploris ni et lamentis, que el Senyor ha vist la teva aflicció i m'ha
estat promés pel Senyor que t'alegrarás amb I'home de la teva joventut, per-
qué, lloat sígui Déu beneit, l'he cercat i I'he trobat. Ara hem d'anar al seu lloc.

La seva mare li va di¡:
_Com podré presentar-me a la seva cara, si ell va fugh de mi, i m'ha d'o-

diar perqué no pot suportar de veure la meva forma.
Ell li va di¡:

-Tu escolta'm i el Senyor m'ajudará.
I comengi a sentir nost¿lgia i a tocar-li el cap i els cabells i li va dir:
-Quan de temps fa que no t'h¿s rentat el cos, segons la mane¡a bona i recta,

com qualsevol dona honorable, neta i pu(a?
I li va dir:

-Des del dia que et vas allunyar de mi, no he tingut cor de rentar-me o de
purificar-me, perqué he estat oblidada, com un mort del cor: els qui em veuen
fora fugen de mi.

Ell li va di¡:

-Si és així, ara cal que et rentis tot el cos i jo n¡ll se¡ el teu servent.
Tot seguit li pon¿ I'aigua i I'atuell i va comengar a rentar-la. Després li renre

amb aquella aigua des del cap fins al melic.
Li va di¡:

-Vés, jeu i reposa sobre el teu llit. Jeu i que passi el teu son, que el Senyor
I enr iará la seva paraula ¡ et guarirá.

Se'n va anar a dormir i es va desperar del seu son i vet aquí que havia estat
t¡ansfo¡mada en una criatu¡a nova i bella entre les dones. com la lluna en la
seva esplendor. Peró ella no se'n va adona¡ per causa de la preocupació que
hi havia en el seu cor El seu fill li va dir:

-Asafa el minll i mira-t'hi.
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Ella li va dir:

-Fill meu, resta de la meva carn, mai no he volgut mirar-me per no fer més
gran la meva aflicció.

Ell li digué:

-T'ho suplico, aquesta vegada fes la meva voluntat.
EII li va portar el mirall i el va posar davant d'ella i es va veure a si matei-

xa com una criatura agradable, blanca i rosada, com un fil de seda.
Ella va dir al seu fill:
-Qué m'has fet, fill meu?
Ell li va dir:

-Mare, silenci, que el Senyor el nostre Déu just ha vist la nostra aflicció i ha
escoltat les nostres preg¿ries. Ara no et puc explicar el fet gran i terrible del
Senyor, perqué hem d'anar tots vers la casa del meu pare rápidament.

En aquell moment la seya boca s'obrí amb saviesa per donar grácies al
Senyor pels prodigis i meravelles que havia obrat amb ella.

El iove es va algar i va anar a casa del seu avi i de Ia seva ávia i els va di¡:
-Rápid, alceu-vos i p¡epareu-vos pet anar a la ciutat del meu pare, al lloc

del seu habitatge, juntament amb rni i amb la meva mafe, que junts anirem a

veure'l-
Ells li van dir:

-Aixó és impossible perqué nosaltres som vells i d'edat avangada i no
podem fer viatges per mar.

Ell els va dir:

-No escolta¡é la veu dels encant2dofs, perqué vosaltres vind¡eu dar¡ere
meu i guardareu silenci.

Tot seguit, sense el seu permís, va portar obrers i va embolica¡ i lligar els
vestits i els mobles fins que va havel acabat de preparar-ho tot amb saviesa i
intel.lig¿ncia. Llavors va enviar tors els fardells al vaixell. Després va venh i va
agafar amb la seva dreta i amb la seva esqueffa, l'avi i la vella ivia i els va por-
tar a bord del vaixell. Aleshores va relornar a casa de la seva ma¡e i la va cobri¡
amb un cobertor des del cap fins als peus i va portar un caruatge a la porta
de la casa; després hi van enÍar Ia mare amb el seu fill. Ell va reserva¡ una
cambra especial per a ell i per a la seva mare en el vaixell i cap estrany no s'hi
va acostar, perqué ell li feia tots els serveis i prestacions. L'avi i l'ávia s'alegra-
ren d'aixó perqu¿ així no haurien de passar vergonya.

Quan es van acostar a la ciutat del seu pare, ya cloure la cambra de la seva
ma¡e i ell es va avanga¡ i va sortir fora del vaixell per fer conéixer al seu pate
i també als seus avis de part del seu pa¡e que tots venien a casa d'ells i que
preparessin lloc per a ¡ebre'ls. Va preparar per a la seva mafe una cambra espe-
cial on Ia dona va pujar amb ell i d'on no en v^ bai\ar En sentif el seu pare
que li havia portat la seva mare, va créixer la seva aflicció i es consumia a si
matek dient:
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-Qué és aixó que m'ha fet Déu, que ara es descobrire h meva ignomínia
amb la meva esposa i tots els qui ho vegin es burlaran de mi. Com podré veure
la cara d'aquesta dona estranya com una parábola per fer burla.

Peró anant a I'altra banda resulta que el seu pare i la seva mare es van ale-

grar i s'ompliren de goig en sentir que el seu senyor consogle era un gegant

entre els grans rabins. Ells no sabien el secret que la seva filla, esposa del seu

fill, no era completa i que e¡a un estri que no tenia terrisser.
El noi va retornar al vaixell i va recollir primer el seu avi i la seva ávia. Els

consogres els van rebre amb gran hono¡ i els van fer pujar a casa seva. Llavors

hi va retomar i va agafar la seva mare coberta de tot el cos i la va portar a la

cambra que li havia preparat. Tot ho va fer per al seu Éiua¡iment. EI sogre i la
sogra demanaven i desitjaven veureJa, peró el iove no va permetre que se li
acostessin. Els va dir que ella estava trasbalsada i débil per causa del viatge i
que esperessin fins que s'hagués instal lat. I va tancar la Porta per ella.

Llavo¡s va anar a cal seu pare i li va dir:

-Alga't, pare, i vine a veure la teva esposa desitiada.
El seu pare es va posar a tremolar amb un gran tremolor i Ii va dir:

-Atura la teva md de mi, que jo no tinc col per acostar-m'hi.
I el seu fill eI va agafar pel vestit i el va poÍar contra Ia seva voluntat i li

va di¡:

-Aquesa vegada t'haig de forgar que Yagis a trobar la meva mare una vega-

da perqué la consolis i li parlis al cor perqu¿ ella té l'esperit amargal i la seva

enima est¿ trista. Després d'aixó, podrás fer el que vulguís, perqué jo sóc el

teu fill i estic obligat a fer la teva voluntat.
El va portar a la cambra, va algar els ulls i la va veure: ella era una criatu-

ra nova, una dona bellíssima, que sobrepassava tota mesura.

L'home en va quedar meravellat i va dir:

-Aquesta bellesa és la meva dona, que io vaig rebuqar?

El seu fill li va dir:

-Aquesta és la teva dona, ella és la meva mare i tu ets el meu pare Aquí

tens el document matrimoníal.
I li va explicar tot el que havia passat: les coses bones i les dolentes, i com

el Senyor, que havia vist la seva afliccíó i escoltat la seva Pregeria, havia enviat
la seva paraula a través d'Elies per guarirJa perqué poguessin viure iunts en

pau, silenci i tranquil litat, perqué el nuvi s'alegrés amb la núvia amb goig i

satisfacció.
Tot seguit es va convertir en un alt¡e home i es va encendre en el seu co¡

I'amor envers ella. Se li va tirzr al coll, la va abragat ila va besar; i ella també

es va trasmudar pel seu turment i va caure de cara. Després d'aixir, el seu pare

i la seva mare la va¡ arrat a veure, ells que no la podien veure des del dia del

seu naixement. També hi van anar el sogre i la sogra i es van alegrar en veure-
la: una dona sávia, agradable, bella i perfecta en tot, que no tenia substitució.

Quan van veure totes les coses prodigioses i teribles que el Senyor havia fet
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amb ella, que havia ca ¡iat la naturalesa de la criarura de la forma d'una bés-
tia a la bellesa d'una dona sana i agradable, tots com si fossin un van donar
grácies a Aquell qui ell sol fa grans meravelles, perqué el seu amor no ha aban-
donat Israel, el seu servent.

Llavors van preparar un nou dosser nupcial amb crits d'alegria i de ioia, i
es van establf all¿, en aquella ciutat, i hi van yiure en pau i s€guretat.

Que d'aquesta manera el Senyor faci amb nosalffes un senyal per al bé i
que s'apressi a aplegar els nostres dispersats dins la ciutát santa de Jerusalem
d'or, amb promptitud i en un temps prop€r. Que aquesta sigui la seva volun-
tat! Arnén!
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84. Conte de I'home deJerusalem

EI tema del matrimoni entre un bome i un dimoni femella és recuffent en
la tradició Íolhlórica jueua. Algunes uersions d'aqü¿st text I'atibueixen a rabí
Abrabam ben Malmon (1186-123D, el Íill de Maimóni¿e' que tamté ua ser
un notable fi.ldsof i dirigent de La comun¿tat jutua.

Font: I. L. Zlotnik. Ma.aíeh Yerusalmi.

I
Conte que passá a un home que era comerciant que sols tenia un fill. Li va

ensenyar la Torá, la Misná i el Talmud, tots els sis ordres. Li va donar una espo-
sa i va engendrar fills durant la seva vida. El dia de la seva mort va aplegar els
anci¿ns de la seva ciutat i els digué:

-Sabeu que tinc molts de béns i la meva esposa té el document matrimo-
nial on hi ha escrít que li pertoquen cent monedes de plata. Tota la resta sere
per al meu fill, si guarda el manament que li dono davant vostre. Si transgre-
deix el que li he manat, vet aquí que consagro tots els meus béns al cel i al
meu fill no li quedará res.

Tot seguit cridá el seu fill i li va manar davant dels ancians de la seva ciu-
tat que no viatgés mai per mar, durant tots els dies de la seva vida. Li digué:

-Fill meu, tu saps que tots els meus béns i tot el que tinc ho he guanyat en
els viatges que he fet per ma¡ on m'han passat tota mena coses i proves. Jo et
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demano que tu no comerciis amb I'objecte de fer guanys per mar, perqu¿ jo et
deixo molts de béns, de manera que encara que mai no desitgessis fer guanys,
ja en tindries prou per tu i per als teus fills tots els dies de les vost¡es vides
sobre la terra. Ara io desitio que em juris damunt del llibre de la Torá que no
transgredirás el meu desig i el meu manament en aquest món. Si transgredei-
xes aquest manament meu, vet aquí que jo consagro tots els meus béns al cel
davant d'aquests respectables senyors, de manera que no en podrás gaudir.

I el fill li va jurar aixó davant l'assemblea dels ancians de la ciutat, que no
es faria a la mar mai.

Van passar els dies i el vell come¡ciant va haspassar i va ser entenat en el
cementiri i el ñll va romandre a casa seva i guardava el Íranament del seu pare.
Al cap d'un o dos anys va arribar un vaixell al port d'aquella ciutat. El vaixell
anava carregaf de plata, or i perles. Quan els homes del vaixell van baixar a

terra, van demanar per aquell comerciant, si encara era viu. Els homes de la
ciutat li van dir:

-Ell 1a ha mort i el seu fill, que és molt ric i un gran erudit, ha restat en el
seu lloc.

Els homes del vaixell van dir:

-Si us plau, pofeu-nos allá o bé mostreu-nos on és casa seva.
Li van mostrar la casa i els homes del vaixell li van desitjar la pau i li van dir:

-Tu ets el fill d'en Tal, el gran comerciant que solia fer-se a la fnar per anar
amb molta mercaderia fins a la fi del món?

Ell els va di¡:

-Jo sóc el seu fill.
Si és aií, digues-nos qué et va manar el teu pare, quan va tnspassar del

món, sobre els béns i fiances que tenia a I'altra banda del mar
Ell els va dir:

-En el seu testament no va deixar escrit que tingués res a l'altra banda del
ma¡ el meu pare sols em va fe¡ jurar i em va trr:rnar que no em fes a la mar
mai.

Ells li van dir:

-El teu pare no et va dir res sob¡e el que tenia dipositat o el que tenia a
I'altra banda del mar perqué li devia haver fugit del pensament, peró has de
saber que tot el vaixell amb qué hem vingut és ple de plata, or i pedes: tot
aixó és del teu pare que ens ho va confiar. Encara que el teu pare hagi mort,
no et negarem el dipósit que ens va confia¡ sinó que te'l donarem, encara que
no t'ho hagués manat. Nosaltres som homes fidels i temerosos del Nom i no
cobegem la teva fortuna, pe¡qué tenim de tot, grecies a Déu. I ara, vine amb
aquests teus servents i agafa tot el que hi ha en el vaixell, perqué tot és teu.

Quan el fill del mercader va sentir aixb, el seu cor es va alegrar molt i se'n
va anar amb ells i va portar tota aquella forhlna a casa seva. Va fer entrar els
homes del vaixell a casa i es van estar amb ell uns quants dies fent convits i
estant alesres. L'endemá els homes del vaixell li van dir:
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-Sabem que el teu pare era un home savi i intel ligent. Per aixó ens sem-
bla que no estava en els seus cabals quan va morir perqu¿ et va fer jurar que
no et faries a la mar. Has de sabe¡ de veritat que aquell jurament no pot ser
válid, perqué el teu pare tenia molts de béns a l'altra banda del mar: més de
deu vegades el que t'hem portat, i ell no et podia pas fer jurar que perdessis
tots aquests béns, llevat que s'hagués perdut del cap. Si ens vols fer cas,
demana permís dels savis i vine amb nosaltres. Llavors comprarem les mer-
caderies que han restat en la nostra terra i hi guanyar¿s una gran fortuna i tu
podrás emponar-te la fonuna que el teu pare va deixar a la nostra terr:r i en
el nostre lloc.

Ell els va respondre:

-Jo vaig jufa¡ al meu pare que mai no em faria a la mar, i no transgrediré
el meu iurament ni el seu manament. Perqué el meu pare m'ho va fer jurar
quan estava en els seus cabals i si no em va fer conéixer aquests dipósits i
aquesta fortuna que havia deixat allá devia tenir la seva raó de no voler-m'ho
revela¡ peró jo no em posaré en perill a mi mateix i guardaré el seu mnament
i el jurament que li vaig fer.

Ells li van di¡:

-Ell no et podia pas estimar més que al seu cos, ell que es va posar en perill
tantes vegades. La cosa no pot pas ser aií tal com tu dius, sinó que ell es devia
haver perdut del cap i per aixó el seu rlanament no existeix perqu¿ ell no par-
lava estant en els seus cabals i sense enteniment et va fer fer el jurament, per
aixó será bo per a tu que demanis l'anul.lació del teu jurament per aquestes
faons.

A la fi, les seves paraules van fer pes damunt d'ell fins que el van fe¡ can-
viar de parer i va acceptar d'a ar amb ells a fi de portar la fonuna. Qué va fer?
Va comprar mercaderies i les va ficar dins el vaixell i van partir. Tan bon punt
va haver salpat el vaixell i es va trobar en mar oberta, després que hagués pro-
fanat el seu jurament i tr:lnsgredit el manament del seu pare, el Senyor va des-
encadenar un vent de tempesta sobre el mar que va fer naufuagar el vaixell i
tots els homes que hi havia es van negar, perqué li havien donat el consell de
transgredir el seu jurament i el manament del seu pare. El Sant benert va fe¡
senyal al príncep del mar que conduís aquell home a la terra ferma nu i des-
cale fins a la fi del món, en un lloc on no hi hagués cap habitarge humd, per-
qué sofrís el judici pel seu pecat. Quan va aribar a la tera ferma i es va veure
a si rnateix nu i descalg, va conéixe¡ que el Nom s'havia indignat contra ell i
que havia arribat el dia de la seva desgrácia. Va algar els ulls a I'altura i va
acceptar com a just el judici.

Va comengar a anar per la costa en I'esperanea de trobar una ciutat habita-
da o de troba¡ alguna cosa per menjar o per cobrir-se, perqué anava nu, tal
com va sortir del vent¡e de la seva mare. Després d'haver caminat un dia enter,
va trobar un arbre les branques del qual s'estenien fins a la costa. En el seu co¡
va pensar que aquell arbre l'havien plantat els homes i va caminar a fi de tro-
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bar-ne les arrels, peró no les va trobar. Mentrestant es va fer fosc. Qué va fer?
Es va cobri¡ amb les branques fines de l'arb¡e i amb les fulles a fi de p¡otegir-
se de la gebrada de la nit, A mitja nit va sentir el rugit d'un lleó. Quan va veure
que s'apropava, la seva ánima s'omplí de por, no fos cas que I'esquarterés per-
qué no havia guardat el manament del seu pare i havia transgredit el seu jura-
ment. Va algar la veu plorant i pregant el Nom que el salvés, que es mostrés
misericordiós i que no es vengés d'ell lliumnt-lo a una mort no natural. Qu¿ va
fer? Es va agafat a les branques de l'arbre i va pujar amunt pels brancons a fi
que quan a¡ribés el lleó no el trobés i se'n tornés enfere.

L'home va donar grácies al Nom beneit perqué I'havia salvat de l'urpa del
lleó. Va pensar en el seu co¡ d'enfila¡-se més per aquell arbre amb la idea de
trobar-hi alguna cosa per menjar, perqu¿ estava famélic. Tot pujant es va tro-
ba¡ un ocell gran que es deia Qipuñ. Quan el va veure va obrir la boca per
menjaf-se'I. L'home volia fugir i el Nom li doná un esperit de saviesa en el seu
cor de manera que va muntar sobre aquell ocell. Ja que li havia pujat al
damunt, Qipuf) es va esfereir i no es va moure del seu lloc tota la nit. L'home
estava també esfereit i s'agah ¿mb totes dues mans a les seves plomes i no
podia baixar de damunt seu. També Qipuñ tenia por pe¡qué no sabia qui era
el qui el muntava.

Quan es va ale r I'alba, Qipuh va mirar i va veure l'home i encara es va
esglaiar més í va volar per causa de la por i I'esglai tot el dia fins que va caure
el vespre. Va fer que I'home travessés el mar i el ya portar fins a un lloc a la fi
del món. L'home, quan va veure el mar sota seu, es va esglaiar molt i va pre-
gar el Senyor que el salvés. Al vespre, Qipuh va passar damunt d'una ciutat i
es va apropar a la terra, Aquell home va sentt la veu dels yailets que llegien
un ffagment de la secció dels 'Judicis': .Quan compris un esclau hebreu,
(Exode 21,2). Quan va sentir aixó es va dir en el seu cor: .CeÍament, en aques-
ta ciutat hi ha jueus. Em deixa¡é caure avall i si no tenen pietat de mi per alli-
beral-me. em vendre a mi mateix com a esclau d'ells.'

Es va tirar a terra i va caure al costat de la porta de la sinagoga d'aquella
ciutat. I Qipuñ va volar pel seu camí.

L'home, a causa de la caiguda, no es va poder algar durant dues hores, per-
qué gairebé s'havia esmicolat a resultes de la caiguda, a banda que estava d¿bil
perqué no havia menjat durant un parell de dies. A la fi es va aixecar sobre els
seus peus I va anar a la sinagoga í la trobá ¡ancada, va cridar i va dirr

-Obriu les pones de la justícia per mi.
Va sortt un vailet i li va di¡:
-Qui ets?

Li diguér

-Sóc un jueu que temo el Senyor.
El noi va anar al seu mestre que li va manar que li obís l¿ porta. Quan el

van veure nu, ell els va contar tot el que li havia passat, des del principi fins a
la fi. Aquell mestre ü va respondre:
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{ot el que t'ha passat no és res en comparació amb el que sofriras pel fet
d'haver vingut aquí.

L'home li digué:
-Que no sou jueus? Sé que els fills d'Is¡ael són misericordiosos, fills de

misericordiosos i tots s'apiadaran d'un pobre home com jo, nu i descalg.
EI ¡abí li va dir:

-No parlis tant, que no et podrás salvar de la mort.
L'home li va respondre:

-Per qu¿, senyor meu, em dius aquestes paraules?
r,x I olzue:

-PerquÉ aquesta ciutat no és de persones sinó de dimonis i dimoniesses.
Aquests joves que jo faig llegir són fills de dimonis. Ara s'aplegaran en el
moment de la pfegeria i quan et vegin et mataran.

Quan aquell home va sentir aixó es va esglaiar i va caure de cara i va besar
els peus del rabí. Va plorar i li va suplicar que li donés un consell i que I'aju-
dés perqué no moús, perqué ell e¡a un erudit temerós de Déu que havia pecat
per culpa del consell d'aquells homes que el van fer esgarriar perqué trans-
gredís el manament del seu pare i perqué profanés el seu jurament. Quan el
rabí va sentir les seves paraules, se'n va apiadar i li va dir:

-Ja que ets un fill de la Torá i un erudit i et penedeúes del que has fet,
mereixes que et compadeixin. M'esforgaré per tu pe¡ veure si et podris salvar.

Qué va fer el rab? El va dur a casa seva i li va donar de menjar i de beure.
Va passar la nit en aquella casa i els dimonis no es van adonal de la seva pre-
séncia tota aquella nit- L'endemá a l'alba el rabí li digué:

-Vine amb mí a la sinagoga i posa't sota el meu abric i no diguis res, firs que
hag¡ parlat del teu afer El va portar a la siragoga i es posa soa l'abric del rabí.

Quan es va fer de dia els dimonis van anar a la stnzgoga com torxes de foc i va
sentir una fressa, com si fos un t¡o, que ]/a sacsejar la tef|a; era un soroll atenidor
Aquell home tremolava i es va quedar sense alé per causa de la por que tenia.
Llavors va sentf que comengaven a di¡ els versets dels Salms, t¿lment com si fos-
sin fills d'Israel. Hi havia un dimoni a prop del rabí que va di¡ al seu company:

-Flairo l'olor d'un humá.
La veu va anar passant entre ells ffns que van dir:

-Mi-te'I, és al costat del rabí.
Tots tenien molt de respecte pel rabí i no es van acostar a l'home, perqué

seia a I'ombra de l'abric del rabí. Quan el rabí es va adoaar que els dimonis
havien detec-tat Ia preséncia d'aquell home allá, tan bon punt van haver acabat
de recitar el Salms, va dir al cantor:

-No facis la pregária ffns que jo hagi parlat.
Tot seguit els dimonis li van dir:

-Mest¡e, digues les teves paraules als teus servents que escoltarem.
Ell els diguér

-Us demano que no feu mal a aquest home perqué ha entfat sota el meu
sostre.
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Ells Ii van di¡r

-I qué fa aquest fill de dona entre nosaltres? Qui I'ha portat aqu?
El rabí els va explicar tot el que havia passat a aquell home des del princi-

pi fins a la fi.
Els digué:

-Com podem deixar que visqui un home malvat com aquest que ha trans-
gredit el manament del seu pare i el jurament del Nom? Per aquest no hi pot
haver altra cosa que la mort.

El rabí els va dir:

-Ja ha rebut el cestíg per causa de les múltiples afliccions terribles que li
han vingut al damunt. Ell és un fill de la Torá i es mereix que la Tor¿ el pro-
tegeixi. Si hagués merescut la mort el Senyor no I'hauria pas salvat del mar, del
lleó, del Qipuñ i d'altres afliccions.

Els dimonis li van respondre:

-Ell és totalment reu de mort perqué ell és un fill de la Tore que no ha guar-
dat el manament del seu pare, que ha transgtedit el seu ,urament, de manera
que els eflo¡s els va cometre amb premeditació; el Senyor el va salvar de tot
el que li havia passat abans a fi que morís a mans nostres d'una mort estranya.

El rabí els va dir:

-No seria digne que vosaltres el féssiu morir si no fos després d'un judici
basat en la Llei, ja que ell és un fill de la Torá. Ara escolteu la meva veu, que
el cantor proclami que cap dimoni li pot fer mal fins després de les pregáries.
Llavors el portarem davant del ¡ei Asmodeu i ell el jutfará: si hau¡á de mori¡ o
si haure de viure.

Tots van respondre i van di¡:

-El que has dit está bé.
Tot seguit va mana¡ al cantor de la sinagoga que proclamés que cap dimo-

ni no el podia danyar fins que fos jutjat per Asmodeu rei dels dimonis.
Després d'haver fet les pregeries el van portar davant d'Asmodeu i li van di¡:

-Senyor rei, aquest home es troba entre nosaltres perqué va pecar contra el
Nom beneit, pe¡qué va transgredi el seu iurament i no va guardar el mana-
ment del seu pare i per aquesta raó li ha passat tot aixó. Nosaltre¡i no volem
matado fins que tu el jutgis perqu¿ ell és un fill de la Torá.

Quan el rei va sentir aixó, va cridar el seu tribunal i els va dir:

-Vet aquí aquest home que ha fet aixó i aixó altre i li ha passat alló i alló
altre. El seu judici ha de ser aques¡ matí i heu de ser estrictes en el judici per
qué ell és un fill de la Torá i per aixó I'heu de jutjar segons el judici de la Llei
de Moisés.

Els jutges es van reunt i van ser estrictes en el seu judici i el van senten-
ciar a mofi perqué en la Torá hi ha escdt: -Maleit el qui menyspfei el pare o la
mare!" (Deuteronomi 27,1,6), i ell va menysprear l'honor del seu pare i el seu
manament i per aixó ell és rnaleil i ¡eu de mon. A més va transgredir el seu
jurament, i este escrit: .No juris en fals pel nom del Senyor' (Exode 20,7).
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van anar davant del rei Asmodeu i li van explicar que el consideraven reu
de mort per les raons esmentades. Asmodeu els digué:

-Retardeu la senténcia i penseu-hi durant una nit perqu¿ este escrit: "La
comunitat iutiare... i la comunitat allibera¡á" (Nombres 35,24-2r.

Ells li van di¡:

-Senyor nostre, farem tal com has dit, perqué tu ets el nostre senyor i els
nostres ulls estan girats vers tu.

El rei els digué:

-Porteu-me aquest home aquesta nit perqué no sigui assassinat fins que el
judici s'hagi acla.it.

I aií ho van fer. Llavors Asmodeu li demaná si havia llegit i estudiat i maná
que li ponessin els llibres de la Torá, els Profetes i els Escrits, els ordres de la
Misná i el Talmud. Llavors l'examiná i el trobá savi en totes les matéries. Quan
Asmodeu ho va veure, li digué:

-Ara sé que ets un home savi i també has trobat grecia als meus ulls. Jura'm
que ensenyares al meu fill el que saps i jo t'alliberaré dels dimonis, perqué sé
que han confirmat la senténcia de condemna¡-te a mort.

Ell li ho jurá. El rei li digué:

-Vine que t'ensenya¡é els arguments que caldr¿ que exposis demá. Quan
diguin que tu ets reu de mort, tu els haurás de respondre que tu ets un jutge
gran i savi i que desitges yeure la sent¿ncia i examinar els arguments. Ells et
ponaran davant meu i jo t'alliberaré de les seves mans.

L'endemi va anar el tribunal davant del rei Asmodeu i li van dir:

-No Ii hem trobat cap eximent.
L'home els va respondre:

-Jo sóc un jutge molt més gran que vosaltres i !'ull examinar escrupolosa-
ment la meva senténcia.

Ells lí van di¡:
-És apropiat fer cl que has dit.
Van consultar entre ells i van dir:
-No podem fer res millor que portar-lo davant del rei Asmodeu perqué ell

sempre estudia en l'académia de dalt i després baka i esnrdia en l'académia de
baix, í per aixó és un expert en els judicis del cel i de la ter¡a.

V^n 
^n 

r a preguntar a Asmodeu que els digués el seu judici. Ell els va di¡:
-Aquest home no ha de ser sentenciat a mort perqu¿ en tot el que va fer

no hi havia revolta, ni engany, ni premeditació, sinó que aquells homes el van
instigar a fer-ho i el van fer erar amb les seves paraules i el Misericordiós alli-
bera el qui actua forgat. I vosaltres ho hauríeu de saber perqué el Senyor va
fer morir en el ma¡ aquells homes i a ell el va salvar

Quan el tribunal va sentir aixó, el van eximh de la senténcia. Després
Asmodeu el va agafar i el va ponar a casa seva i li va posar el seu fill davant
perqué li ensenyés la Tor¿ i tot el que sabia. I li va concedir un gran honor Al
cap de tres anys, el fill d'Asmodeu sabia tot el que li havia ensenyat aquell
home i tot el que havia de saber,
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Al cap d'un temps es revoltá una ciutat cont¡a el rei Asmodeu i ell aplegá

el seu ex¿rcit per anar a combat¡e contra aquella ciutat. Llavors nomene aquell
home com a cap de la seva casa i de tot el que tenia. Lliur¿ les claus de tots
els seus Íeso¡s. Maná a tot.s els homes de la casa que no fessin res llevat que
els ho manés aquell home. Asmodeu mostrá a aquell home tots els seus tre-
sors i li most¡á una casa que no tenia clau. Asmodeu li digué:

-Tens permís d'enhar en tots els llocs secrets. llevat d'aquesta casa.

Asmodeu se n'aná a posar set€¡e en aquella ciutat. Un dia, I'home passava

per aquella pona que Asmodeu li havia manat que no hi entrés i es va dir: "Que
hi deu haver en aquesta casa que el rei m'hagi manat de no entrar-hi?' Va anar
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fins a la porta, hi clavá una llambregada i hi va veure la filla d'Asmodeu que
seia en una catedra d'or Amb ella hi havia moltes verges que ballaven i s'ale-
graven davant d'ella. Ella era molt bonica i feia de molt bon veure. Quan ella
el va veure li va di¡:

-Vine i entra aquí!
Ell hi va entrar i s'estigué davant d'ella. Ella li digué:
-Home ximple, com és que has t¡ansgfedit el manament del rei Asmodeu,

el meu pare? Qué cerques entre les dones? Sipigues de veritat que avui mori-
r¿s, perqu¿ el meu pare ja sap que has entrat en aquesta casa i vet aquí que
ell vindrá amb l'espasa desembeinada a h me i et matar¿.

Quan I'home va sentir aixó va caure als seus peus i els hi besá. Va plorar i
li suplicava que I'alliberés de la má del seu pare perqué no el matés. Ell no
havia entrat pas allá per fornicar-hi ni s'havia proposat cap cosa dolenta. euan
la filla d'Asmodeu va veure aixó, li va dir:

-Ja que tu ets un fill de la Torá, la teva humilitat et salvará a!-ui. Ar¿, surt
d'aquesta casa i quan vingui el meu pare i et digui: .Per qué has transgredit el
meu manament i has entrat a l? cas de la meva filla?", i et tulgui mata¡, tu li
dius: .Sols hi he entrat perqué io estimo moh la teva filla i io et demano que
me la donis per esposa,. Jo sé que li semblaran bé les teves paraules i que em
donará a tu perqué sigui la teva esposa. Des del dia que tu vas venir amb
nosaltres ell es va fixar en u perqu¿ jo fos la teva esposa, perqué tu ets un fill
de la Torá, peró no és costum que una dona demani l'home i hagués estat una
vergonya per a un rei com ell demana¡ a algú que prengués la seva filla.

Quan aquell home va senti¡ les seves paraules, es va alegrar en el seu cor.
Just havia sortit de la casa que va venir Asmodeu amb l'espasa desembeinada
a la má. Lí digué:

-Per qué has transgredit el meu manament? Ara t'ha arribat el dia que paga-
res per tot el que has fet.

Ell li digué:

-Senyor meu, no hi he eft¡ar sinó pel gran desig que sento per la teva filla.
Et demano que me la donis per esposa perqué als meus ulls té una gfan rec-
ritud.

Quan Asmodeu sentí ¿ixb se n'alegri molt i li digué:
-De cor te la donaré; sols espera'm fins que torni de la guerra.
I hi afegí:

-Des d'ara et dono permís per entrar a casa de la meva filla i d'alegrar-te
amb ella tant com lulguis.

Aviat retorni Asmodeu després d'haver conquerít aquella ciutat i d'haverJa
destruil. Després digué al seu exércit:

-Veniu amb mi al casament de la meva fflla, que I'he donada a un home
que és un gran savi i un fill de la Torá.

Qué van fer? Van aplegar totes les aus i les bésties que van trobar en el
desert --eren incomptabler i les van portar totes al convit. El rei Asmodeu va
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donar una fonuna gran i incalculable a aquell home. Van escriure el document
matrimonial i el nuvi va signar el document i tots els grans del regne amb ell.
El ¡ei els va preparar un gran convit, com si es tractés d'un rei. Al capvespre
A¡modeu va lliurar la seva filla a aquell home, tal com es fa a tota la teÍa.

Tots dos van enúar ala camb¡a i la filla del rei li digué:

-No pensis en el teu cor que jo sóc una dimoniessa i tu un home. Trobarás
que tot té la forma del que tenen les dones. Sols has de tenir en compte que
quan copulis amb mi, n'has de tenif desig.

Ell li va di¡:

-Jo també t'estimo com la nineta dels meus ulls i no t'abandonaré mai.
Ella li va dir:

-Jura-m'ho!
Ell li ho va ,urar, va escriure el jurament en una nota i la va signar.
Després d'aixó va copular amb ella i li va néixer un fill d'ella que van cir-

cumcidar al cap de n¡it dies, tal com mana la Torá. Li van posar el nom de
Salomó, en honor del rei Salomó. Aquell home va viure en aquella terra dos
anys més.

Un dia mentre I'home reia amb el seu fill Salomó, en presdncia de la seva
dona, la filla d'Asmodeu, I'home va sospirar.

La seva dona li dígué:

-Per qu¿ sospires?
Ell li va dir:
-Pels meus fills que vaig deixar a la meva terra i per Ia meva dona sospiro.
Ella Ii va dir:

-I qu¿ et manca? Que ,a no t'agrado als teus ulls o bé et manquen diners o
honor? Digues-m'ho i satisfaré el teu desig.

Ell li v¿ di¡:

-No em manca res, sols que quan veig el meu fill Salomó, jo em ¡ecordo
de la rest¿ dels fills.

Ella li va di¡:
-Que no et vaig dir que si no m'estimaves amb un amor gravat en el teu

cor que no em prenguessis per esposa? I ara tu sospires per la teva primera
dona i la recordes! No ho tornis a fe¡ mai més!

Ell li digué:

-Me'n guardaré.
Al cap d'uns dies aquell home va tornar a sospirar. Ella li digué:
-Quan deixaris de sospirar per la teva primera dona i pels teus fills? Ja que

és així, jo et ponaré a la teva dona i als teus fills primers, peró haurás de fixar
el temps: fins quan estarás fo¡a i quan tornarás.

Ell li va di¡:

-Fixa tu el temps.
Ella li digué:

-Jo et dono un any perqu¿ te'n vagis i retornis a mi.
Ell li dieué:
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-Ho faré tal com has dit.
I li ho va jurar i va escriure el jurament, el va signar i I'hi posá a la má. Ella

va guatdar tots els documents amb els iuraments que li havia fet com a testi-
moni,

Qué va fer ella? lnviA tots els seus servents i va fer un gran convit. Després
d'haver menjar i b€gut, els va dir

-El meu senyor narit desitja veure 1a seva pfimera esposa i els fills que té
en tál lloc. Qui és que té fo¡ga per portarJo allá?

Un va respondre i va di¡:
-Jo I'hi portaré en vint anys.
Un altre va dir:

-Jo en deu.
I encara un altre:

-Jo en un.
Peró un altre, que estava al final de la taula, que era cec d'un ull i geperut,

va dir:

-Jo I'hi portaé en un dia.
Ella li va dir:

-T'escullo a tu; peró tingues cura que no prengui mal, no li facis res i con-
dueix-lo en tranquil.litat perqué és el teu senyor i és un fill de la Torá i no té
forga per sofrir cap cosa dolenta.

Ell li digué:

-}Io fafé f^l com has dit.
Ella va di¡ al seu marit en sec¡eti

-Senyor meu, dngues cura de no ferlo enutjar perqué és molt rabiüt i per
causa de la seva ira r'a perdre un ull,

Ell li digué:

-No el fa¡é iritar per res.
Ella li digué:
-Vés-te'n en pau, sols tingues cura del teu jurament!

Qué va fer aquell borni i geperut? Se'1 carregá a les espatlles i el poni a la
se]/a ciutat i el deixá sa i estalvi fora de la ciutat en un cap de pont. En algar-
se I'alba aquell dimoni prengué la forma d'home i enÍaren tors dos ¡unts a la
ciutat. Es van trobar un gentil que el va recon¿ixe¡ i li va di¡:

-Tu ets en Tal, fill d'en Tal, que te'n vas anar a travessar el mar i el vaixell
va naufragat?

tll ll olque:

-Sí que el sóc.
Li va dir el gentil:

-Aniré corrents a anunciar aquesta bona notícia a la teva dona que ha estat
asseguda com si fos una viuda aquests anys, i els teus parens també.

Hi va a'].ar i els doni. la bona nova i ells en van tenir una gran alegria. Van
sortir a trobarlo amb una gI":n joia tots els seus parents i coneguts. Li van
demanar quines penalitats li havien sobrevingut pel camí. Ell els va explicar tot
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el que li havia passat des del principi fins a la fins aquell dia en qué el Senyor
l'havia salvat. Va entrar a casa seva amb aquell dimoni geperut en figura huma-
na. Va besar la seva dona i els seus fills i va fer un convit per a tots els seus
estimats, parents i coneguts.

Després d'haver menjat i begut, l'home va dir al dimoni geperut que l'ha-
via po¡tat allá segons el manament de la filla d'Asmodeu:

-Per qué ets cec d'un ull?
Ell li va respondre:

-Un verset de la Tori diu: "Qui guarda la boca i la llengua es guarda ell
mateix de perills, (Proverbis 21,23). Per qué m'avergonyeixes davant tanta
gent? És que els savis no van dir que.qui avergonyeix el seu company davant
de molta gent no tindre pan en el món futur' (Bava Metsid 59a).

Pe¡ó I'home va tornar a irritarlo dientl

-Per qué ets geperut?
Ell li respongué:

-Com gos que retorna al seu vbmit, el neci repeteix la seva niciesa'
(Prove¡bis 26,11). Amb tot, et diré la veritat: m'has demanat perqué sóc borni,
doncs perqué sóc un rabiüt. Un dia em vaig baralla¡ amb un company que amb
un ganivet em va treure un ull. M'has demanat també perqué sóc gepen¡tr vés
a demanar-ho a I'artes) que em va fer (Taanit 20b).

L'home li va dir:

-M'has donat una bona resposta; perdona'm.
Li digué:

-Mai no pe¡donaré el qui m'ha humiliat.
L'home ya dir a la gent de casa seva:

-Doneuli de beure.
Ell va respondre:

-Mai no menjaré ni beuré res de yosaltres. Mana fe¡ les benediccions de la
taula i me n'aniré i retornaré al meu lloc.

Després d'haver fer la benedicció de la taula, li digué:
-Que vols que faci conéixer a la meva senyora, la teva dona?
tu l1 otsue:

-Digues-li que mai no retornaré amb ella perqué ella no és la meva dona
ni jo sóc el seu marit.

Ell li digué:

-No diguis aixó ni transgredeixis el teu iurament.
Li digué:

-No tinc po¡ de cap jurament que li hagi fet.
Va portar la seva primera dona davant seu, la va besar i la va abragar a Ia

seva preséncia i li digué:

-Aquesta és la meva dona perqué ella és una dona i jo sóc un home, men-
tre que la teva mestressa és una dimoniessa. Per aixó diguesJi que mai no hi
reto¡nare.
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Quan ho va veure, va sortir d'alli i va retornar a la seva mestressa ple de
fúria.

Quan ella el va veure, li va demanar:

-Qué t'ha dit el meu senyor marit?
Ell li va respondre:

-Tu em demanes per un home que no t'estima i et menysprea. Diu que mai
no retorna¿ amb tu perqué ni tu ets la seva dona ni ell és el teu marit.

Llavors li va explicar tot el que li havia passat amb el seu marit.
Ella li digué:

-No et crec a tu ni a les teves paraules. Tot el que et va dir ho va fer per
fastiguej¿r-te. Jo el conec: ell és un fill de la Tor) que mai no transgedi.ria un
jurament seu. Jo m'esperaré fins que aribi el temps que em va donar i ja veu-
rem que passará.

Ella va esperar un any. Llavors va cridar aquell servent i li va cirr:

-Vés i po¡ta'm el meu senyor marit.
Ell li digué:
-Que no et vaig dir en nom seu que m'havia dit que mai no tomaria amb

tu.
Ella li digué:
-Quan et va dir aquestes paraules encara no havia aribat el temps del seu

jurament; peró ara vés i diguesJi que ha arribat el temps del seu jurament i que
reto¡ni vers mi.

Se'n va ana¡ a complir el seu manament 1 va arril>ar a la casa de I'home i li
va dir:

-La teva esposa demana com esñs i t'avisa que retomis vers ella perqué ha
arribat el temps del teu jurament.

L'home va respondre i va dir:

-Vés i diguesJi que no l.ull ni el seu desig de saber com estic i que mai no
tornaré amb ella.

El servent se'n va anar i ¡etorn¿ pel seu camí vers la seva mestressa per dir-
li Ies paraules del seu home.

Ell se'n va anar a explicar a Asmodeu, el seu pare, tot I'afer i a demanarJi
consell: qué calia fer en aquest afer,

El seu pare li va dir:

-Potser és pe¡qu¿ s'ha barallat amb el teu servent bomi que no vol veni¡ amb
ell; potser troba que no és un honor venir amb un home borni i geperut. Fes
aixó: Envialí missatgers hono¡ables que l'advertel\in sobre el seu jur¿ment.

I aiú ho va fer. Hi van anar, el van advertir i els va dir:

-No retornaré amb ella mai.
Ells li van di¡:

-Vet aquí que tu ets un fill de Ia Tore. Per qué transgredelxes el teu jura-
menrr Ja ha passat el temps que li vas donar i tu transgredeixes el manament
negatiu que diu: .No jureu en fals pel meu nom, (l,evític 79,12).
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EII els va donar la mateixa resposta que abans. Els missatgers se'n van anar
i li van portar la seva réplica.

Va tornar a enviar-hi molts missatgers més hono¡ables que aquells perqué
ella pensava en el seu cor que potser no eren prou correctes als seus ulls
aquells missatgers. Aquells van anar a casa seva i el van advertir com ho havien
fet els primers.

Ell els va respondre:

-No cal que parleu tant perqué no retornaré ve¡s ella mai.
Ells se'n van tornar i van dir a ella:

-No hi enviis més missatge¡s perqu¿ no et vol i et menysp¡ea.

Quan va sentir aixó se'n va anar a dir-ho al seu pare i a demanar-li consell:
que calia fer?

El seu pare li va dir:

-Aplegaré un exércit i aniré vers ell. Si vol veni¡ bé; peró si no, rnataré tots
els homes de la seva ciutat.

t|a I va atf :

-Déu nos en guard, senyor; ser¿ millor que m'hi enviis a mi amb els ser-
vents que trobis adequats als teus ulls. Jo hi aniré i potser aixecará la cara per
tornar amb mi.

I així ho va fer Va enviar amb ella soldas que la van acompanyar fins en
aquell lloc; també hi va anar el seu fill Salomó. Era de nit quan hi van arribar
i els soldats volien entrar a la ciutat per matar els homes del lloc; peró no els
va peÍnetre que entressin a la ciutat..

Ella els va di¡:

-A¡a és de nit i tothom dorm. Vosaltres sabeu que abans d'anar a dormir
encomanen les seves ¿nimes a Ia má del Sant beneit i no podem ferJos cap
mal mentre estiguin a la má del Senyor. El que podem fer sense pecar és espe-
¡ar-los fins al rnati i al matí entra¡em a la ciutat. Si trob€m que fan tot el que
volem, llavors bé; peró si no, ja sabem qué els farem.

Li van respondre i li van dir:

-Senyora nostra, fes el que sembli bé als teus ulls.
Ella va dir al seu fill:
-Salomó, fill meu, entra a casa del teu pare i diguesJi que io sóc aquí i que

no transgredeixi el seu manament i que torni amb mi.
El noi se'n va anar a trobar el seu pare, que dormia en el seu llit i el va des-

pertar del seu son.
L'home es va posar a tremolar i li va dir:
-Qui ets tu que m'has despertat?
Ell li va di¡:

-Sóc el teu fill Salomó, fill de la filla del ¡ei Asmodeu.

Quan va sentir aixó, es va algar amb po¡ el va abragar i el va besar i li
digué:

-Per qué has vingut aqu?
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Ell li digué:

-La meva mare, la teva esposa, ha vingut aquí per tu, perqué vagis amb ella
i m'ha enviat a fer-te conéixer que ella és aquí.

Ell li digué:

-No aniré amb ella ni mai més sera h meva esposa ni jo el seu rnarit, pef-
qu¿ jo sóc un home i ella és una dimoniessa i no hi ha paraules que puguin
unir de veritat I'un amb I'altre.

El seu fill li responguér

-Amb tot el respecte, tu no dius les coses tal com són, perqué durant tots
els dies que vas estar amb nosaltres ningú et va fer cap mena de mal, ni et van
fer cap cosa que no fos adequada. Tos els dimonis et van tractar amb gran
honor per causa d'ella. També la meva mare et va honotar molt i també el seu
pare Asmodeu et va nomenar príncep i gran entre tots els seus ministfes i els
vz manar que fessin la teva yoluntat. I ja que les coses van ser així, per qué la
menysprees i la rebutges i no et ¡ecordes de I'amor que et van manifestar?
També el meu avi Asmodeu et va salvar de la má dels dimonis que et volien
matar, ¡a que aquesta era la senténcia que havia sortit de la seva boca. La meva
mare també et va salvar de la mi del seu pare que et volia matar perqué havies
tfansgfedit el seu manament. I per qu¿ ara tfansgredeixes el teu jurament que
vas jurar que la deixaries mai? Que no vas dir que et quedaries aquí sols un
any i que retomaries vers ella després? I ara, pare, escolta'm pel teu bé: Retoma
amb la meva mare i no temis cap mal.

El seu pare li respongué:

-Salomó, fill meu, no em continuis parlant sobre aixó ni t'allarguis en el teu
parlar, perqué no t'escoltaré en aixd ni retornaré amb ella mai. Tots els j-ura-
ments que li vaig fer van ser per causa de la por i el temor que em matessin,
i per aixó vaig fer els jumments forgat i no tenen cap valor.

Li va respondre el seu fill Salomó:

-No continuaré padant amb tu sobre aixó, ja que així m'ho has manar. Ja
saps que et perds a tu mateix per causa d'aixó.

El noi va tornar amb la seva mare i li va explicar totes les paraules. Se li va
encendre la rábia quan va sentir les paraules del seu fill i va dir:

-Encara no el mataré, fins que hagi padat amb mi davant l'assemblea i hagi
escoltat de la seva boca I'objecció i hagi vist com es comporta la congregació
i qu¿ jutja sobre aquest afer.

Va esperar fins al matí i quan va saber que la congregació s'havia reunit a
la sinagoga, hi va anar amb tots els seus ministres i notables i els va dir:

-Espereu-me fora de la sinago¡¡a. Jo hi entr¿ré i escoltaré qué respon i qué
desitja fer

Hi va entrar i quan van haver acabat els Salms va dir al cantor:
-Espera't i no facis la pregária fins que hagi dit les meves paraules.
EII va dir:

-Patla.
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Ella va dir a la congregació:

-Escolteu-me tots els pobles i jutgeu entle jo i I'home contra el qual
clamo, que es diu Dihon fill de Salmon. Aquest home va caure d'entre vosal-
tres per causa dels seus pecats i el meu pare li va tenir misericÓrdia i el va
salvar de la má dels dimonis que volien matarlo. Jo també el vaig salvar de
la m) del meu pare que desitiava mata o perqu¿ havia transgredit el seu
manament. Llavors me'l va donar per marit i el va nomenar príncep i cap
dels seus exércits. Em va prendre per esposa segons la Llei de Moisés i
d'Is¡ael i em va escfiure un document matrimonial amb una gran quantitat
de diners, i em va jurar que mai no m'abandonaria en tots els dies de la seva

vida. Em va jurar també, quan volia obtenir el meu permís per retornar aquí
amb la seva primera esposa, que no s'hi estaria més d'un any i que retor-
naria amb mi. Vet aquí els juraments escrits en documents segellats per ell.
I a¡a vol pagar-me mal per bé i no vol retornar amb mi. Ara, doncs, jo us

demano que li p¡egunteu per qué ha fet aixó i que jutgeu sobre aquests

documents de jurament.
Els jutges de I'assemblea li v¿n dir:

-Per qué no vols tornar amb ella que t'ha fet tant de bé? I com pots ffans-
gredir els dos juramens que vas signar amb la teva má?

Ell els va respondre:
{ot el que vaig fer i jurar va ser foreat i tement la seva ira, perqué sabía

que si no feia el que volien em matarien; jo ja he preguntat per aquests iura-
ments i m'han estat anul lats. Jo no r,'ull tornar amb ella perqué no és costum

de la terra que un home prengui una dimoniessa i engendri dimoniets. Jo !rull
retornar amb la meva dona, que és humana com jo, tal com esti escrit en la
nostra Tori: "Li faré una ajuda que li faci costat' (Génesi 2,18). Aquesta no em
fa costat i per aixó jo no desitlo retornar amb ella. Que se'n vagi i que pren-
gui un dimoni com ara ella i sefan tots dos de la mateixa mena, i jo m'estaré

amb la meva primera dona que és l'esposa de la meva ioventut.
I-a filla d'Asmodeu va dir als jutges:

-Oi que reconeixereu que qui es vol divorciar de la seva esposa li ha d'es-

criure un document de divo¡ci i donarl'hi a la má i pagar-li el que esta escrit

en el contracte matrimonial?
Els jutges van respondre i van dir:

-Aixó és vedtat, ferm i conecte perqué així ho estableix la Llei.

Ella els digué:

-Si és així, que m'escrigui el meu document de divorci i que em pagui el
que consigna el contracte matrimonial.

Ella va t¡eure el document del seu contfacte matrimonial i hi van trobar
consignada una fortuna incomptable.

Els lutges li van dir:

-Pagali el que hi ha prescrit en el contracte marimonial o retorna amb ella
L'home els va respondre:
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-Vet aquí que tota la fortuna es troba en rnans d'ella. Jo li ho perdono tot i
li dona¡é el seu document de divorci, peró amb ella no hi retoma¡é mai.

Els jutges li van dir:

-Segons la LIei, tu has de fer aixb: o tornar amb ella o alliberar-la i pagar-
li el que hi ha escrit en el contracte matrimonial. Si no ho fas, ella té permís
de fe¡ amb tu el que vulgui.

Ella els va dir:

-Veig que heu recone{aut la Llei i heu constatat els seus deutes segons la
tradició jurídica. Ara ja no r.rrll que vingui amb mi per forEa ja que s'ha burlat
de mi; perir, si us plau, digueu-li que em besi i ¡etornaré al meu lloc.

Ells li van dir:
-{ompleix el seu desig i besala i ella fallibe¡a de tot el que r'hem imposat.
Ell hi va anar per besarla i ella el va escanyar i va morir.
Ella li va di¡:

-Aque$a és la teva recompersa perqué vas jurar falsament en el nom del
Senyor i en el manament del teu pare, i p€rque fhas burlat de mi i has volgut aban-
donar-me a una vida de viuda. Ara sere h teva dona la que restara viuda i sola.

Després va dir a la congregació:

-Si no voleu que us faci morir a vosaltres, agafeu el meu fill Satomó i
doneuli com a esposa la filla d'un dels vostres nokbles i feulo el vosüe pre-
sident, cap i cabdill, perqué ell prové de vosaltres i viuriL amb vosaltres. Ara
que he matat el seu pare no nrll que visqui amb mi perqu¿ no sigui per a mi
un memorial i una exhalació de l'ánima. Jo li llego una fortuna immensa per-
qué no li manqui res i a vosaltres us mano que li doneu de I'heréncia dels béns
del seu pare una part superior a la de la ¡esta dels seus gefnans.

I la con¡pegació ho va fer així: el van fer president, cap i cabdill i va gover-
nar damunt d'ells ment¡e que ella va retornar al seu lloc i al seu pare.
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85. ks claus dels tresors de favar

lís un conte folklóric en qu¿ l'ttuar protaSonkta se les ba d'bauer amb dimo-
nis que tenen cura de la EasiLeria dels auars. L'botne se saba SrAcies a la seua

frdelitat en el compliment del ritual de la circumcisió dels infants
Font: A. Jellinek (ed.J Bet ha-Midrasch, uol. 6, p. 143-146.

Conte sobre un home que tenia una gran riquesa i tresors d'or, de plata i

de pedres precioses a la seva má; peró aquest home era un avar tan g¡an, que
no n'hi havia d'altre com ell. Els dilluns i els dijous no anava a la sinagoga per-
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qué temia haver de posar una moneda a la caixa de la caritat. Sols complia un
únic manament, i aquest va ser el que el va salva¡ del Dia del Judici i també
per aque$ després esdevingué un home molt generós: aquell home era el cir-
cumcidador i si s'esqueia que havia de fe¡ la circumcisió a un nadó, encara que
fos a diverses llegües de casa seva, hi anava per complir el manament de la
cifcumcisió i no prenia cap pagament ni de pobres ni de rics. Un dia un dimo-
ni exterminador en forma humana el va anaf a. trobar i li va dir:

-l¿ meva dona m'ha infanrat un fill mascle i la circumcisió serlL tal dia, per
aixó et demano que vinguis a ci¡cumcidar el meu fill.

Tot seguit el circumcidador and a casa seva, agafa el ganivet per circumci-
dar l'infant i es va asseure ala carreta per anar amb I'home que li demaná de
circumcidar el seu fill, perqué ell es pensava que era una persona humana i no
sabia que es tractava d'un mal esperit. Tots dos van anar junts en la carreta.
Quan van arribar a un bosc I'esperit maligne el conduí per una tetra on mai
no hi havia passat cap home, era una terra de muntanyes, valls i estepes,
durant dos dies seguits. El tercer dia el va portar a c:$a seva. Era com una
mena de llogaret d'una vintena de cases, perd les cases eren molt boniques.
Quan el circumcidador va aribar a la casa va veure que l,amo de la casa era
molt ric i que hi havia tota mena de coses bones a casa seva: carn i peixos
grossos. L'amo de la casa va agafar el seu cavall i el va fe¡ a mans d,un servent
perqu¿ li donés farratge. Amb tot el circumcidador no es va adonar que I'amo
de la casa era un dimoni malfaent.

Quan I'amo de la casa va anar pels seus afers, el circumcidador va anar a
la cambra on hi havia la panetz. Quan ella va veu¡e el circumcidador va tenit
una gr':rn alegria, li va demana¡ com estaya i li va dir:

-Senyor meu, vine que et revelaré un gran sec¡et.
Ella li va dir:

-S¿pigues que el meu home és un dimoni maligne, peró jo sóc de raga huma-
na. Quan era petita els dimonis ern van agafat í aixi em vaig per<Ire completa-
ment perqu¿ tots els seus actes són vanitat, buidor i engany. Vet aquí que io t,ad-
verteixo perqu¿ circumcidis el meu fill que m'ha nascut d,ells. I també t,adver-
teixo que, per salvar la teva ánima, tinguis cura de no menjar cap menja¡ ni de
beure cap beguda, ni d'agafar cap regal ni del meu marit ni de cap d'ells.

Quan el circumcidador va sentir aixb el seu cor es va esglaiar i es va espo-
ruguir en gfan manera.

Al capvespre van venir mols d'homes i dones des dels llogarets amb cavalls
i caüetes. Tenien aspecte humá peró eren tols esperits dolents i danyosos. Va
arribar I'hora del conyit i van pregar el circumcidador que es rentés les mans i
s'assegués amb ells en el banquet en honor del manament. El circumcidador
va ¡efusar de menjar i de beure dientlos:

-Estic cansat del camí i no menjaré ni beuré aquesta nit. L,endemá va anar
a la sinagoga a pregar-hi. El circumcidador va haver de pregar i canta¡ en veu
alta la pregá.ria:.I adquirif amb ell l'alianEa,. Després de la pregiLria li van por-
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ta¡ el nadó i el van circumcidar, segons el costum de tot Is¡ael. Després el padrí
de la circumcisió va honorar tota la congregació segons el costum del País amb

brandi i dolgos. El circumcidador es va veure obligat a anar amb el padrí, perd
no va menjar ni va beure. Els va dir que dejunava per causa d'un somni. Passat

mig dia, I'amo de la casa li va dir que ja que el circumcidador s'havia hagut de

molestar per fe¡ més de dotze llegües per complir el manament de Ia circum-
cisió, per aüó li faria una festa en honor seu després del seu dejuni. La inten-
ció de l'amo de la casa era que el circumcidador gaudís del seu meniar i lla-
vors quedaria sota el seu poder Ell no sabia que la seva dona li havia revelat
que ell era un dimoni danyós.

Al vespre hi va haver el convit de la circumcisió, peró no obstant aixó el
circumcidador no va menjal ni va beure amb ells. Va dir que Ii pesaven el cap
i els membres. Ells van menlar i van beure tota mena de requisits del món.

Quan tenien el cor alegre per causa del vi, l'amo de la casa va dir al circumci-
dador:

-Alea't i vine amb mi a una cambra.
El ci¡cumcidador es va esglaiar i es va di¡ en el seu cor que li havia a¡ribat

la fi, peró vt anar amb ell a Ia cambra. L'amo li va mostrar diversos objectes

de plata; després elva portar a una segona cambra i li va mostrar objectes d'or.
Li va di¡:

-Agafa'n un com a record.
El circumcidador li va dir:

-Jo tinc obiectes d'or i de plata i tinc tota mena de coses bones del món:
pedres precioses, perles, anells, bragalets i collares.

L'amo de la ctsa li va dir:

-Agafa un d'aquests anells o qualsevol cosa que desitgin els teus ulls.
El circumcidador no va voler agafar res i li va respondre que ell també tenia

moltes pedres precioses i perles.
Després I'amo de la casa el va portar a una cambra on hi havia moltes claus:

les claus estaven penjades de molts de claus. El cifcumcidador Ya quedar sor-

prés en adonar-se que hi havia un feix de claus com el que ell tenia a casa

seva amb les cl¿us de totes les cambres i caixes. L'amo de la casa va pregun-
tar al circumcidador:

-Senyo¡ t'he mostrat tota mena d'objectes de plata i d'or i molts tresors de

pedres precioses i no te n'has sorprés gens; en canvi has quedat impressionat
en aquest rnagatzem on hi ha sols feno! (ks claus eren totes de ferro).

El ci¡cumcidado¡ li va respondre:

-He quedat sorprés per aquest feix de claus que s'assemblen totes a les

claus de les cases, tresors i cambres meves, que jo tinc a casa, penjades aquí
d'aquest clau.

L'amo de la casa li va dir:

-Ja que m'has mostrat la teva benvolenqa acompanyant-me dotze llegües
per circumcida¡ el meu fill; i ja que he vist que el Senyor és amb tu at¿s que
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no has meniat, ni has begut, ni has pres res del que em pertany; per aixó et
revelaré que .io sóc I'encaregat d'aquests dimonis que s,encaneguen dels
homes que són avars per natura. Totes les seves claus són lliurades a les nos-
tres nvur a fi que ells no tinguin forga ni autoritat per fer cap mena de carit¿t
o beneficéncia. També per ells mateixos no tenen autoritat per obtenir caD
mena de plaer comprant meniar bo o exquisit. peró, ates que tu m'has mostrat
t¿nta benvolenga, pren el feix d,aquestes claus i no tinguis cap mena de por.
Per la vida del Senyor que no et passará cap mal.

El círcumcidador va prendre les claus i se'n va anar aleqre a casa seva. En
arribar-hi, va canviar el seu cor i es va conveftir en una altra-persona. Tot seguit
va construir un edifici de pedra per servh de sinagoga gran i magnífica. Va fer
caitat, va sosteni¡ els pobres i va vestir els nus. Va fer gran prodigis fins el dia
de la seva mort i va traspassat amb un bon nom.
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86. El iueu ila idolatrla

El Talmud de Ba.bilónin (Berakbot 18b) conté una de les lercions més anti'
gues d'aquest conte que ua esdeuenir molt popular en les hadicions folklóriques
de diueqos grups ¿tnics juet$.

Font M. Gaser, The Exempla of the Rabbis, núm. 29, p. 59. 21-22.

Els nostres mestres han ensenyat un conte sobre un gentil i un jueu que
feien camí. Aquell gentil va dir al jueu:

-La meva fe és millo¡ que la teva.
El jueu li va dir:

-No, sinó que la meva fe és millor que la ¡eva, tz'l com est¿ escritr "I quiria
nació, per gran que sigui, té uns decrets i unes prescripcions... com els d'a-
quest codi de la Llei?, (Deuteronomi 4,8).

Li va dir el gentil:

-Ho demanarem a alffes. Si diuen que Ia meva fe és millor que la teva, et
prendré els teus diners; peró si diuen que la teva fe és millor que la meva, tu
em prendr)s els meus diners.

Li va dir el iueu:
-Hi estic d'acord.
Vafi fer camí tots dos. Es van trobar amb Satan en figura d'un vell. Li van

fer la pregunta i ell els va dir:

-La fe del gentil és millor.
Van continuar caminant. Es van t¡obar amb el mateix Satan en fizufa d'un

jove. Li van fer la pregunta i ell els va dir:

-La fe del gentil és millor.
van continuar caminant. Satan havia pres l'aparenga d'un altre vell. Li van

fer la pregunta i ell els va di¡:

-La fe del gentil és millor.
El gentil va prendre els dine¡s de l'israelita.
Aquell is¡aelita, decebut, va continuar caminant fins que va fer nit en una

ruina. Quan havia passat un terg de Ia nit, va sentir els dimonis que conversa-
ven l'un amb l'altre. Dos van di¡ a un:

-On has estat avui?
Ell els va dir:

-He trobat un tueu i un arameu; me n'he budat i he donat fals testimoni a

favor del jueu.
Llavors van dir al segonl

-l tu, on has estat?

Ell els va dir:

-Jo he impedit que la filla de I'emperador infantés. Ja fa set dies que crida
de dolors. Si agafessin fulles de I'arbre que hi ha damunt del seu bany i les pre-
messin damunt del seu nas, infantaria immediatament.
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Van dir al terce¡:

-I tu, on has estat?
Ell els va dir'
-Jo he tapat una deu que hi ha a tal ciutat. Si agafessin un toro negre i el

degollessin damunt de I'aigua. es recuperaria.
Tot seguit aquell jueu es va guardar en el seu cor les paraules. Va matine-

iar i se'n va anar a la ciutat de I'emperador Es va trobar que la seva filla tenía
un part difícil. Ell els va di¡:

-Preneu fulles de l'arbre que hi ha sobre el bany i premeu-les damunt del
seu fras.

Ells les van prendre i les van prémer damunt el nas d'ella i tot seguit va
infanta¡, El rei li va donar una gran fortuna, pe¡qué no tenia c¿p alüe infant
que no fos ella.

Va retornaf i s€'n va ariar a la ciutat que tenia les aiglies obstruides i els digué;
-Preneu un toro neg¡e i degolleuJo sobre I'aigua i I'aigua brollad.
El van prendre, el van sacrificar i l'aligúa v^ brollar Els ciutadans li van

donar una gran fortuna.
L'endemá es va Fobar aquell gentil que li havia pres els seus diners i va

quedar molt sorprés. Li va dir:
-Que no t'havia pres tota la fortuna? D,on ha vingut aquestá riquesa?
I ell li contá tot l'afer Llavors es va dirr
-Jo tamM anté en aquella ruin¿ i els demanaré coses.
Se n'hi va anar i hi va passar la nit. Llavors van venir aque[s tres dimonis i

el van matat ia que esü escrit: .El just és salvat del perill, el seu lloc l,ocupa
un malvat' (Proverbis 11,8).
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87. El just és salvat del perill

El conte que traduím tot seguit és la uefiió furcua del temafolkldric de la subs-

titucíó de Ia üíctínw.
Font: I. LéüL "t]n recueil de contes jui{s inéd.its", núm. 12, P. 81-83.

Conte sob¡e un home piadós que era ric i proper a la reialesa, que tenia un
fill bell, de bon veure i savi. Quan va anibar I'ho¡a del traspás d'aquell home
piadós, va manar al seu fill que no sortís de la sinagoga des del moment que

s'alcés el cantor per pregar i comencés a ¡ecitar la pregeia del qaddix, fins que
acabés tota la seva pregiLria. I encara va dir el piadós al seu fill:

-Jo ho he fet així tots els meu dies i he tingut éxit en els meus afers. També

si passes per una ciutat on hi ha una sinagoga i sents el cantol, entra-hi i no
en sunis fins que el cantor acabi la seva pregária.

Llavors va traspassar aquell piadós a la casa de l'eternitat.
El fill era molt agradable per a tots els qui el veien i servia davant del rei i

barrelava el vi a la copa del rei i de la reina i llescava el pa i la cam al seu

davant. Ells I'estimaven molt cordialment, fins al cel.
El visi¡ ho va veure i en va tenir gelosia. Va arrar a trobar el rei i Ii va dir:

-senyor rei, nr tens ulls, perb no hi veus, perqué el iove estima la reina i
cometen adulteri junts.

El rei el va blasmar i no se'l va creurc; perd ell li ho va anar dient alui i
demá, fins que la gelosia va penetrar en el seu cor.

Un dia el rer va anar a inspeccionar els ob¡ers que li preparaven un fom
per a la pedra calc¿ria per fer calE, i va dir al capatás:

-El primer home que vingui demá, agafa'l t fica'I dins del forn sense dila-

ció; si no ho fas, pagarls la seva vida amb la teva.
Ell li va respondre:

-Senyor rei, faré el que m'has manat.
I el rei va retofna¡ a casa seva.

Al vespre, el jove servia davant del rei i el va cridar i li va manarl

-Demi al matl ben aviat vés al lloc on fan la calg i digues al capatas que

encengui bé el foc.
El jove va respondre:

-Ho faré segons el teu manament.
Al matí va muntar damunt el cavall, peró en passar per la sinagoga va sen-

tir l¿ veu del cantor Va desmuntar i va enrar a la sinagoga a pregar. Després

del canto¡ va entrar un home que no havia escoltat la pregária i va dir les bene-
diccions. Ell es va esperar fins que va haver acabat i es va retardar fins que ja

era ben entrat el dia.
El rei va c¡idar el visi¡ i li va rtanar:

-Vés al lloc on fan la cal€ i pregunta al capatiLs:

269
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-Has complert el manament del rei?
El visir es va apressar, va muntar damunt el seu cavall i va dir al capatls:
-Has complert el manament del rei?
Ells van agafar el visk, el van llig¿r i el van ficar di¡s del fom.
El fove hi va arnbar i va veure que havien ñcat el visir dins del fom, i va

dir al capatis:

-El rei us matar¿ quan sdpiga aixó.
El capatis li va respondre i li va dir:

-El rei ahir em va rvlnar que el primer home que m'enviaria l'endem) al
matí el fiqués dins del fom. I vet aquí que ell ha estat el primer de venir.

El jove va retomar al rei i li va dir:
-Senyor rei, per qué has manat que cremessin el visir?
El rei va ser colpit per un gtan espant i va quedar atdnit. Va dir al jove:

-Ara sé que tens Déu i que el teu Creador t'estima, perqu¿ el I/ist et calum-
niava -a tu i a la reina- i vaig manar que fiquessin al foc el primer home que
enviés al capaDs dels qui fan la calg. I et vaig rnanar a tu que hi anessis pri-
mer Després vaig dir al üsir:

-Vés-hi i mira si han complert el meu manament.
,Peró tu t'has retardat i hi han ficat a ell en lloc teu. A¡a sé que tu ets pur,

tal com esa escrit: .El iust és salvat del perill, el seu lloc l'ocupa un malvat,
(Proverbis I1,8).
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88. Set anvs bons

El profeta Eli.es és el personatge més popular del folhlore jueu. Aquest conte
en els presenta en plena actuació.

Font: S. Buber (ed.), Miclnsch Suta: hagadische Abhandlungen über Schir
ha-Schirim, Ruth, Echah und Kohelett¡ Rut 4,11, p.54-55.

Conte sobre un home piadós que va perdre els seus béns. Ell tenia una
esposa digna, A la fi va esdevenir un treballado¡ a sou. Una vegada, mentre
llaurava en el camp, es va trobar amb Elies -de beneida memória- en la forma
d'un )rab. Li va dir:

-Pots disposar de set anys bons. Quan els vols: a¡a o a la fi dels teus dies?

Ell Ii digué:

-Que ets urts mag? Jo no tinc res per donar-te. Vés-te'n de mi en pau.

L'home va retornar tres vegades. La tercera vegada li va dir:

-Aniré a aconsellar-me amb la meva esposa.
Ell se'n va anar 

^ 
casa de la seva dona i li va dir:

-Ha vingut un home que m'ha importunat tres vegades i m'ha dit: .Pots dis-
posar de set anys bons. Quan els vols: ara o a la fi dels teus dies?,.

Ella li va dir:

-Que te'ls doni aIli.
Ell €s va amagar dels seus fills, i se'n va tornar i li va dir:

-Porta-me'ls ara.
Ell lí va dir:

-Vés-te'n a casa i abans d'affibar a la porta del pad de casa teva, ja veurás

la benedicció estesa a casa.

Els seus fills seien i cavaven a tera i van trobar un t¡esor que els va alí-
mentar durant set anys. Ells van anar a cridar a la seva mare. Enca¡a no havia

arribat aquell home piadós ala portz, que va sonir la seva dona a cridarlo i a

donarJi la bona nova.
Tot seguit va donar grácies al Sant beneit i va posar el seu pensament en

ell.
La seva digna dona li va dir:

-Jo ja he estirat del Sant beneit un fil de bondat que ens peünehá mante-

nir-nos durant set anys; peró vés a ocupar-te de fer obres de caritat durant
aquests set anys. Potser el Sant beneit ens continuará donant coses bones a

nosaltfes.
I així ho va fer I de tot el que feia deia al seu fill petit:

-Escriu el que hem donatl
I així ho va fer.
A1 cap dels set anys, el profeta Elies, de bona memdria, el va anar a trobar

i li Ya dir:

21r
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-Ja ha aníbat l'hora de prendre el que et vaig donar.
Ell li va di¡:
-Quan ho vaig prendre, sols ho vaig fer amb coneixement de la meva dona,

també quan ho haig de retornar no ho faré si no és amb coneixement de la
meva dona.

y^ 
^i r a casa de la seva dona i li va dir:

-Ja ha vingut el vell a recuperar el que és seu.
Ella ü va dir:

-Vés i diguesJi que si ha trobar gent més fidel que nosaltres, io li retoma-
ré el seu dipósit.

El Sant benei't va observar les seves paraules i les obres de caritat que feien
i va 

^fegr 
més bé a disposició d'ells, a fi de complir el que esü escrit: .I l'o-

bra del just ser)L la pau" (Isaies 32,U).
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89. El pr€stec

En aqtest conte, La persona quc el profeta Elies ba ajudat no ba conpw les
seoes obligacions piadases i per aixó la seua bona ÍorTuna canüia .

Font S. Buber (ed) Midrasch Suta: hagadische Abhandlungen über Schir
ha-Schirim, Ruü, Echah und Koheleth, Rut 1,2O.

Conte sobre un home piadós que va assumir que ell mai no rebria res de
cap home. Tenia un únic vestit i un sol llengol. Es passava tota la nit plorant i
gemegant i suplicant. I no es movia per deixar-se morir d'aquesta manera, fins
que es va haver de seure enmig de les escombraries í sense vestits.

Una vegada se li revelá Elies, de bona memória, en forma d'un á¡ab. Ell es
va posar davant d'ell i comengá a sanglotar. ü va dir:

-Si ho vols, jo et prestaré dues monedes perqué hi negociis i t'hi puguis
guanyar la vida.

Ell li va dir:

-sí.
I ell li va donar les dues monedes. L'home va poder comprar coses i s'hi va

goanyar la vida. Així mateix el dia segon i així el dia tercer. Encara no havia
passat l'any que ia s'havia enriquit; peró I'home va oblidar la seva pietat i la
prácüca de la pregária.

El Sant benei't va dir a Elies:

-Hi havia un piadós en el meu món i tu me I'has destorbat.
Elies se'n va anar dava¡t d'ell i va trobar l'home amb un gran tráfec. Li

va dir:
-Jo sóc aquell que et va donar les dues primeres monedes. Cerca-les i dóna-

meJes que les n:ll tornar al seu lloc.
Ell les va cercar i les va donar a Elies. Encara no havia acabat aquell dia que

I'home ja havia perdut els seus Mns i tota aquella fonuna havia desaparegut.
Aquell home va retornar a les escombraries on seia i plorava.

Elies, de bona memória, va retornar i li va dir:
-Qué fa aquell vell company?
Ell li va respondre:

-Ai d'aquell horne al qual la roda de la for¡:na ha tornat per ferJi perdre
els seus béns.

Elies li va dir:

-Em jures que retornarás a la teva pietat i a la práctica de la pregária? Si és
així, io et retornaré les dues monedes.

Ell li dígué:
-sí.
I ell va agafar les dues monedes, hi va comerciar i va prosperar
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90. Els tres germans

Les eleccions dek tres germans representen tres ualors bá.sics de la. societat
jueua: la prosperitctt, I'estudi i la família.

Fo¿rr Mavsch Bukf,. núm. 46.

Conte sobre un home piadós i vell que quan se li van apropar els dies de
la mort, va cridar els seus tres fills i els va manar que mai no es barallessin per-
qué mai no haguessin de fer un jurament. Ell mateix mai no havia fet cap jura-
ment al llarg de tota la seva vida.

Quan va morir, va deixar un jardí d'esp¿cies que ells havien de guardar con-
tra els lladres per torns. Durant la primera nit, quan el fill més gran jeia en el
jardí, el va anar a rrobar Elies i li va dir:

-Fill meu, qué desitges: estudiar la Torá o una gran fortuna o casar-te amb
una dona bonica?

Aquest fill li va respondre:

-Jo desitjo una gran fortuna.
Elies li va dona¡ una moneda que es va convefir en una gran fofiuna.
La segona nit jeia el segon dels germans en el jardí. El va anar a troba¡ Elies

i li va fer la mateixa preguntz. Ell li va respondre que desitjava estudiar tota Ia
Torá. Elies li don) un llibre i llavors va conéixer tota la Tor¿.
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I¿ tercera nit era el gerrn¿ més jove el qui jeia en el ixdi. El va anar a tro-
bar Elies i li va demanar qué desitiava el seu cor El jove va desitiar una espo-
sa bella. Elies ü va dir:

-Aleshores viatiaras amb mi.
I tots dos van emprendre un viatge.
La primera nit van pemoctar en una casa I'amo de la qual era un malvat.

Elies va sentir que els pollashes i les oques parlaven:

-Quin pecat ha comés aquest jove que hagi de prendre la filla de l'amo d'a-
questa casa Per esposa?

Quan Elies va sentir aquestes paraules va comprendre la situació í va con-
tínuar viagant.

Iá segona nit van pemoctar de nou en una casa i Elies va sentir tamM els
pollastres i les oques que parlaven de nou i deien:

-Quin pecat ha fet aquest fill que h¿gi de prendre la filla de I'amo d'aquesta
casa, on són tots uns malvats?

L'endemá van matineiar i ya via¡jar més lluny. la tercera riit van pemoctar
en una casa l'amo de la qual tenia una filla bonica. Elies va sentir ¿l vespre que
els pollastres i les oques padaven iunts:

-Com és que ¿quest ffll ha merescut casar-se amb una dona ten bonica i
que tem Déu?

Al matí van matineiar i Elies va acordar el matrimoni entre ells, van fer el
casament r van fetornar en pau a c|sa.

Déu els va concedir tot aixó perqué havien guardat el manament del seu

D fe.
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91. L'estudiós. el ric i el temorós de Déu

El conte ens presenta tres classes de persones de la societat jueua: els estu-
diosos, ek mercaders i Ia gent piadasa. Aquests són els prekrits per la ttaffació.

Font: Ma'a6eh ba-Qeddoéim, p. 15-21.

En una g¡an ciutat hi havia tres homes: un era molt ric, el segon era un estu-
diós eminent de la Torá i el tercer eÍl un gr':rn temorós de Déu. Tot seguit
explicarem el fet que els esdevingué.

Tothom sap que no tots els temps són iguals i que la roda gira i retorna
sob¡e el món. Airó és el que va passar a l'home ric que tota la seva vida la
seva estfella havia pujat i pujatr havia tingut ¿xit en tots els seus afers i havia
comprat cases, camps i vinyes i va viure un bona vida. Peró, de sobte, va can-
viar la seva est¡ella i el ric va perdre la seva fortuna i va affibar a tenir una sim-
ple fogassa de pa. La seva esposa i els seus petits cridaven per un bocí de pa,
peró no tenia ni una moneda per poderJos-en comprar. L'únic que lí va restar
van ser els vestits que duia damunt la seva carn. L'home no podia suponar
haver de veure l'aflicció de la seva dona i dels seus fills petits i va dir a la seva
esposa:

-Veig que la nost¡a aflicció és molt gran. Se m'ha acudit d'anar a rondar pel
món: potser el Sant benelt s'apiadará de mi i m'envia¡á la seva santa ajuda i
troba¡é un mitjá per guanyar-me la vida. Els anrics deien: .Canvia de lloc i can-
via de sort,, per aixd canviaré el meu lloc.

La seva dona va dir:

-Fes el que sembli bé als teus ulls i el Lloc Totpoderós s'apiadará de tu i
t'enviare el profeta Elies i reeixires en el teu camí.

L'home es va acomiada¡ de casa seva, se'n va anar pel carrer de la ciutat i
es va estar mi.rant atentament i pres d'una gran desolació, esperant que potser
trobaria companyia per poder fer juntament el camí.

El segon era un estudiós eminent de la Torá que s'ocupava dia i nit de la
Torá del Senyor; perd .si no hi ha fa¡ina, no hi ha Torá", i I'esrudiós e¡a molr
pobre i no tenia a casa seva ni una fogassa de pa, i es va veure obligat a ven-
dre totes les coses de casa seva per manteni¡-se ell i els fills de casa seva i
poder continuar ocupant-se de Ia Tor). Peró quan l'home va veure que els
diners havien fugit de la seva butxaca i que els seus fills cridaven perqué volien
pa, llavofs aquell home es va veure obligat a vend¡e's els seus llibres per poder
mantent amb el producte de Ia seva venda la gent de casa seva, de manera
que ni tan sols li va restar un llibre per poder estudiar. L'home va di¡ a la seva
dona:

-Ja m'he venut tot el que hi havia a casa i ni ran sols m'ha festat un llibre
per poder estudiar i ara temo que no oblidi tot el que he aprés. Si acceptes el
meu consell, jo proposo de posar-me en camí per cercar una manera de gua-
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nyar-me la vida. Potser el Nom beneit s'api^d^fi de mi i em donari la grácia
i la misericórdia dels ulls dels qui em vegin i em proposaran una manera de
guanyar-me la vida.

La dona estimada li va dir:

-El Lloc Totpoderós s'apiadará de tu des de dalt i reeixirls en el teu camí.
Ella va afegir:

-Vés-te'n en paul
L'home se'n va ana¡ de casa seva i va aribar al carrer de la ciutat i s'hi va

trobar el ric esmentat. Tots dos es van posar en el camí i van esperar allá fins
que trobessin altra gent per anar en companyia.

El tercer home era un temorós de Déu que guardava els seus manaments,
peró a casa seva no hi havia repós perqué tenia una dona rebel davant d'ell.
lá dona no li donava repbs perqué a cada moment maleia el seu home amb
insults violents i I'avergonyia davant la congregació i de testimonis. És d'una
dona com aquesta que va dir el rei Salomó: ,I trobo que la dona és més amar-
ga que la mort" (Coh¿let 7,26). Per causa d'aixb I'home no podia sofrir la per-
fídia de la dona i es va veure obligat a abandonar casa seva. Se'n va anar de
casa seva sense que ella ho sabés, va fugir i sortí a fora. En el carrer es va tro-
bar el ric i l'estudiós i es va conyertir en el tercer d'ells.

Llavo¡s es van di¡ l'un a l'altre

-Posarem en el Senyor la nostra esperanga i ens posarem a fer camí; pot-
ser el Nom beneit s'apiadara de nosaltres i la nostra ruta reeixire.

I els tres homes van anar de ciutat en ciutat i de poble en poble, famélics
i assedegats i ningú no es va compadt d'ells. Van passar tres anys sense que
els homes trobessin manera de guanyar-se la vida. Els vestits que portaven se'ls
van espafracar i tot fent camí van arribar a un camp i es van estar sota del cel,
van algar les seves veus i van plorar. Van clamar vers el Senyor:

-Si et plau, Senyor, salva'ns!
Ells van fer la seva pregária amb gran devoció i el Senyor va escoltar les

seves pregáries.
Vet aquí que un vell els va anar a t¡obar i els va donar la pau i els va dema-

nar:

-Per qué us preocupeu i ploreu?
Llavors els homes van dir al vell:

-Si et responem, senyor, ens auxiliarás? Peró, si el Senyor no ens auxilia,
qui ens podrá auxiliar?

El vell va insistir als homes que li expliquessin les seves tribulacions; llavors
van comenEar l'un re¡e l'altre a contar al vell les seves penalitats. El ric li expli-
cá com havia abandonat la gent de casa seva feia tres anys per manca d'un
mit á p€r guanyar-se la vida i també que feia molt de temps que no es podia
alimentar. El segon va explicar al vell com s'estava a casa seva i s'ocupava de
la Torá, dia i nit, estudiant els talmuds; perb com que no tenia manera de gua-
nyar-se la vida es va haver de vendre els llibres.
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-l an -va dir- tu ho pots veure, senyor, que fins i tot el vestit que duc
damunt la carn estA esparracat i m'avergonyeixo d'anar entre la gent i haver-
los de di¡ que lo sóc un coneixedor del Llibre.

El tercer Ii explicá enmig d'un gran plor que ell anava nu i mancat de tot i
que a casa seva no hi havia desca¡rs perqué la seva malvada dona no sols I'a-
vefgonyia i I'humiliava, sinó que ho feia davant la gent.

-l afa -ya dir-, qué haig de fer, senyor?
El vell va escoltar les seves paraules. Ell era Elies el profeta, de beneida

memóda.
Elies el profeta els va dir:

-Senyors, escolteu-me, si us plau: no us preocupeu! Jo he vingut a salvar-
vos de la pena i dels gemecs perqué amb gran honor pugueu retornar a casa
vostra i que ho trobeu tot en pau i amb vida i que sigueu alliberats de les vos-
tres penalitats. Perb heu d'escolt¿r el meu consell i no deixa¡-vos dominar pel
desig dels vostres co¡s o dels vostres ulls; llavors tot ser¿ bo per vosaltres, aquí
i en el que vindr) després.

Elies va donar una moneda a I'home ric i li digué:

-Escolta la meva veu quan ,o et parlo. Aquesta moneda que jo et dono la
posarás, quan arribis a casa teva, en una caixa, i tot seguit la caixa s'omplirá
amb un gran tresor Llavors haurás de construi una casa d'estudi i hi posaras
deu homes desocupas que hi viuran sempre i s'ocuparan de la Tori, dia i nit.
També hau¡ás de fer ca¡itat als pobres. Si ho fas aií, tal com t'ho mano, tot
t'anirá bé i la riquesa es mantindr¿ a Ia teva má: la caixa estañ sempre plena
de molta plata i d'or. Sols cal que siguis ferm i coratjós per mantenir les parau-
les que io et dic.

També a l'estudiós Elies li va donar un remei per salva¡-lo de la seva aflic-
ció. Li va dh:

-Agafa aquest llib¡e de la meva má i quan arribis a cas teya, posa'l en una
atca. Cada vegada que obris l'arca, estará plena de llibres. Llavors podrás sem-
pre vendre llib¡es i mantenir amb el producte de la seva venda els fills de casa
teva. També et podrás ocupar de la Torá com abans. Si no et desvies de la Torá,
et mereixeres de fer créixer els teus fills en la riquesa.

Al tercer, Elies li va dir:

-Hi ha un anell per tu. Quan arribis a casa tev^ penja I'anell de la paret i ja
no sentirás més malediccions de la boca de la teva dona, perqué ella millora-
ri el seu componament i ja no será malvada com abans, perqué la teva dona
s'ha tornat tumultuosa i indbmita dins de casa teva perqu¿ ha pres possessió
d'ella un mal esperit, peró quan tu pengis l'anell de la paret, el mal esperit ja

no dominará més damunt d'ella i hi haurá pau i tranquil.litat a casa teva per
sempfe.

Llavors, I'Home de la Veritat va vola¡ i els tres homes se'n van ana¡ pel seu
camí en oau.
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Ara explicarem en primer lloc el que va passar al ric. Quan va zrrtbar a la
seva ciutat, la seva dona estava atalaianf I'arúbada del seu marit. Quan va veure
que el seu home anibava nu i mancat de tot, amb els vestits esparracats, pedag

damunt pedag, i que caminaya descalg, la dona va algar la veu i es va posar a

plorar molt. va dir:

-Mira, si et plau, rnarit meu, vet aquí que fa tres anys que ens vas abando-
na( a mi i als nostres fills petits, i a mi em va semblar que vindries a casa teva
i que em donaries suport, peró ara jo veig el teu estat i la teva siüació p¿ssi-

ma; peró que el Senyor sigui la nostra confianga i la nostra salvació.
L'home va respondre:

-Escolta, si et plau, la meva veu: vet aquí que el profeta Elies ha vingut a

trobar-me i m'ha donat aquesta moneda que tinc a la m) i m'ha dit que la

fiqués en una caixa i que immediatament s'omplir¿ de molta plata i or; peró
Elies també m'ha dit que fes cada dia almoina i que construís una casa d'estu-
di ori hi han de viure deu homes desocupats que estudiín la Torá de dia í de
nit. Llavors la riquesa romandrá a les nostres mans.

El ric va agzfar la moneda i la va ficar a la caíxa. Immediatament es va

omplir d'un gran tresor, tal com li havia dit Elies. Quan I'home i la seva dona
van veure aquest¿ grun riquesa, se'n van alegrar molt.

El ric va construir un¿ gran casa de perfecta bellesa, com un palau reial,

que tenia moltes cambres. També va fer almoina als pobres cada dia; peró no
va complir tota I'ord¡e que Elies li havia manat, perqué no I/a construir una

casa d'estudi i no va mantenir deu homes desocupats perqué s'hi guanyessin

la vida ocupant-se de la Torá. Ell va dirr

-Per qué haig de construir una casa d'estudi i per qué m'haig d'ocupar de

la Torá? Que no ünc una gran fortuna? Ara m'haig d'ocupar dels negocis per
poder guanyar més.

El ric va comengar a ocupar-se dels negocis i va multiplicar els béns. la seva

fama es va escampar per tot el país, de manera que els pobres i rodamons es

deien I'un a I'altre:

-A tal ciutat hi ha un ric que dóna molta almoina.
I cada dia arribaven pobres a casa seva i ell els donava part dels seus béns.

Vet aquí que un dia un senyor va anar a casz seva per parlar amb ell d'un
afer de negocis, El senyor li va dir:

-Jo veíg que tu ets un home ric i que reparteixes almoina als pobres, perd
aixó no és una bona cosa perqu¿ t'esgotarás. Mira: per causa d'aquests pobres
no et pots ocupar dels negocis.

El ric es va avergonyir de mi¡ar el senyor a la cara i se'n va arLar a la seva
cambra en I'ardor de la cólera.

La seva dona li va dir:

-T'ho suplico, senyor meuJ qué t'ha passat que fhagi fet hritar?
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L'home va explicar a la seva dona les paraules del senyor La dona va dir
al seu home:

-Escolta la meva veu, que jo et donaré un consell que et será bo.
Construeix-te una altra rnansió i allá t'hi instal.les pe¡ ocupar-te dels negocis i
els pobres no et trasbalsaran. I quan els pobres vinguin a mi, jo els donaré I'al-
moina com abans.

I el ¡ic ho va fer axi i es va construir una casa especial per als negocis,
ment¡e que els pobres ar\ayen a la seva primera casa i la seva dona els feia
almoina. Quan els pobres van veure que la dona era gasiva amb els hostes i
que no els donava almoines dignes, tal com feia sempre el seu riarit, I/an
demanar que fos el nateix ric qui els donés les almoines com abans. l¿ dona
v m n f al servent que expulsés els pobres de casa seva amb les mans bui-
des. Quan va vent el seu madt a casa seva li va dir:

-Jo no tinc forEa per suportar aquests pobres. Quan es concentren aquí no
puc ni tan sols menjar una llesca de pa. Per aixó et demano que vagis a trobar
el governador de la ciutat i que li demanis que et cedeixi dos soldats perqué
guardin la porta de casa meva i n'expulsin els pobres.

I el ric va fer el que li havia dit la seva dona. Al ric li va semblar que es
faria un repÓs, peró va oblidar que I'home és com l'alé: es preocupa per la pér-
dua dels seus diners, perb no es neguiteja per la pérdua dels seus dies.

La fi del ric, l'explicarem al final. A¡a contarem la história de I'esrudiós.

Quan I'erudit v^ arribar a casa seva va agafar el llibre que li havia donar Elies
i el va posar dins d'una arca, que es va omplir de llibres. Va vend¡e els llibres
i l'afca es va tornar a omplir com abans, de manera que va apLegar una gran
fortuna. Es va fer una casa gran i es va comprar camps i vinyes, servents i ser-
ventes. Es va fer una cambra especial pef estudiar, peró no va estudiar ni es va
ocupar de la Tori com abans. Quan un pobre anibzva a casa seva se n'anava
sense res i els seus servents es burlaven dels pobres. Tampoc I'erudit no va
obeir les paraules d'Elies.

Ara explicarem sobre el temorós de Déu i la seva malvada dona. Quan va
atibar a casa seva, la seva dona va tancar la porta davant d'ell i no li va per-
metre entrar a casa. L'home se'n va anar a trobar el seu veí i li demani que
anés a casa seva, que agafés I'anell que li havia donat Elies i que el pengés de
la paret. El veí va anar vers la seva dona i tan bon punt l'anell va ser penjat de
la paret, la dona va abandonar la seva conducta malvada i comengá a honorar
el seu home. Van donar almoina als pob¡es que anaven a casa seva. I aií es
van comportar durant molts anys.

I va arribar el dia que Elies ani en aquella ciutat. Va anar primer a la casa
del ric a qui havia donat una moneda. Elies va veure que hi havia una guárdia
davant del pati del ric que expulsava els pobres de casa seva. Elies va entrar a
la casa i el ric va recon¿ixer Elies, el qui li havia donat la moneda. El ¡ic es
pose a tremolar en veure'I. Elies li va di¡:
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-Per aixó et vaig donaf la moneda: perqué et construissis cases i et com-
pressis camps i vinyes, servents i serventes? Jo em vaig apiadar de tu per alli-
berar-te de les teves moltes penes i et vaig lliurar la moneda amb la condició
que també tu t'apiadessis dels pobres i dels miserables. També et vaig dir que
construissis una casa d'estudi perqué deu homes desocupats hi estudiessin;
peró tu et vas tirar a l'esquena les meves paraules. Per aixó he vingut ara p€r-
qu¿ em tornis la moneda.

El ric va suplicar Elies que no li prengués la moneda, peró Elies ple de zel
pel seu Déu li va dir:

-Jo faig el que tu has fet: he dit una cosa i no la canvia¡é.
Aleshores Elies li prengué la moneda de la má i va continuar el seu camí.

Tan bon punt va have¡ volat I'Home de Ia Veritat, vet aquí que tot el tresor
del ric va desaparéixer davant dels seus ulls i el ric va restar nu i mancat de
tot.

Després d'aquests fes, Elies va anaf a casa de l'estudiós. En arrit¡ar a Ia.
casa, va veure que l'estudiós i la gent de casa seva meniaven i bevien, i que
no li mancava cap de les delícies del món i que els pobres eren expulsats de
la casa. Elies va dir a l'estudiós:

-Retorna'm el llibre que et vaig donar.
I I'estudiós li va retomar el llibre i Elies va conrinuar el seu camí. De sobte

I'arca bavia quedat buida de llib¡es i els diners n'havien desaparegut. I l'estu-
diós ya restat tan pobre com abans.

Després d'aixó, Elies va anar a cal temorós de Déu, aquell que la seva dona
maleia davant la gent i de testimonis. Elies va aribar a casa i I'amo de la casa
no hi era. A casa sols hi havia la seva dona. Quan la dona va veure el vell, va
prepatar la taula davant seu per honorarJo, perqué el seu costum era honorar
tots els hostes que anaven a casa seva. Quan el seu ma].it va aribar a casa va
recon¿üer el profeta Elies que li havia donat I'anell i l'home va honorar Elies
encara més del que ja ho havia fet la seva dona.

Elies va dir al temorós de Dér
-Vet aquí que el ric i I'estudíós no van escoltar la meva veu i van seguir

I'obstinació del seu coq per aixó els vaig prendre la moneda i el llibre. Ara jo
veig que tu ets un temorós de Déu. Agafa, doncs, de mi el llib¡e i la moneda,
i que el Nom beneit t'ajudi; peró escolta la meva veu i dóna supon als pobres;
construeix una casa d'estudi on deu homes desocupats estudiln dia i nit. Si
escoltes les meves paraules tot t'anirá bé.

I Elies se'n va anar pel seu camí. El temofós de Déu es va enriquír molt i
va caminar pels camins de la Torá i del temo¡ de Déu i el Nom beneit el va
ajudar a fer grans els seus fills amb satisfacció. Que els mérits d'Elies mantin-
quin ferm tot Israel. Amén.
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92. Elies el profeta com a artesi

El tema d'6.quest conte donA origen a un popular bimne sabAüc: 'Hi bauia
un bome piadós", que es deuia compondre entre eh segles xI i x I.

Font Nissiffi benJacob ben Nissirn ibn Sabin, Hibbur Yafeh me-ha-YeSu'ah,
p.24.

Els nostres savis, de beneida memória, van dír que hi havia un home molt
pobre que telia cinc fills i una esposa. Un dia estava molt afligit perqué no
tenia ni una moneda per sosteni os. La seva dona li va dir:

-Alea't i vés al mercat, que potser el Sant benelt et preparali alguna cosa
per viure i no ens morirem de gana.

Ell li va dir'
-On haig d'anar?Jo no tinc cap parent, ni Sermá, ni amic que em pugui sal-

var d'aquesta aflicció, llevat de la misericórdia del cel.
La dona va calla¡ peró els infants tenien fam i ploraven i cridaven dema-

nant pa. Llavors ella va continua¡ parlant i va dir:

-Vés al mercat en lloc d'estar-te mirant com els infants es moren.
Ell li va di¡:
{om so¡tiré nu i descobert?
La dona tenia un vestit esparracat i el va donar a I'home perqué s'hi cobrís.
Va sortir per la ciutat i s'estava dempeus astorar sense sabe¡ on anar Es va

posar a plorar i va alqar els ulls al cel i va dir:

-Senyor de l'univers, tu saps que jo no tinc cap home que esguardi la meva
pobresa i la meva feblesa i que s'apiadi de mi. No tinc cap germá, ni parent,

ni amic i els infants estan afamats i criden de ganai que el teu amor sigui sobre
nosaltres o afegeix-nos en les teves misericórdies i que puguem descansar dels
nostres soffiments.

I aquest clam va pujar al Senyor en el cel.
Vet aquí que Elies, recordat per al bé, va venir i li va di¡:

-Que et passa que plores?
Llavors li va dir el que li havia passat i les seves tribulacions. Ell li va dir:

-No tinguis por. Agafa'm en silenci i ven-me al mercat. Agafa el meu preu
i viu d'ell.

Ell li va dir:
Senyor meu, com et puc vendre si la gent sap que jo no tinc cap esclau.

Jo tinc por que la gent digui que tu ets el meu amo i jo l'esclau.
Elies Ii va dir:
tompleix el meu manament i ven-me. Quan m'hagis venut: dóna'm de tots

els diners una simple moneda.
I així ho va fer. El va portar al me¡cat i tots els qui el veien pensaven que

el pobre era I'esclau i Elies el seu senyo¡ fins que ho van demanar a Elies que
els va dir:
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-Ell és I'amo i io sóc el seu servent.
Va passar per a[e un dels ministres del rei i el va veure i li va sembla¡ bé

de comprarJo per al rei. Ell es va estar all¿ fins que el van subhastar per vui-
tanta mil dinars.

Elies li va di¡:

-Ven-me a aquest ministre i no agafis res més pet mi.
I així ho va fer Va prendre del ministre vuitanta mil dinars i en va donar un

a Elies. Aquest va retorvrr al seu costat i li va di¡:

-Pren-ho i viviu-ne, tu i els de casa teva i no us atrapará més la penúria o
la pobresa al llar¡¡ de tots els vostres dies.

Elies se'n va anar amb el ministre i l'home va retofnar a casa Seva on va tfo-
bar la seva dona i els fills febles per causa de la fam que tenien. Ell els va posar
al davant pa i vi. Ells van menjar i van beure fins que es van saciar i en va
sobrar. La seva dona li va demanar qué havia passat i ell li ho va dir tot. Ella
li va di¡:

-Vas fer el que et vaig dir i ha anat bé; si haguessis estat mandrós ara esta-
ríem mons de gana.

Des d'aquell dia endavant el Senyor va beneir aquell home i va esdevenir
infinitament ric i no li va mancar res, ni va patir tribulacions tots els seus dies,
ni els seus fills darrere d'ell.

El ministre va portar Elies davant del rei. El rei tenia en el co¡ Ia idea de
construir un gran palau fora de la ciutat i comprar molts d'esclaus per traslla-
dar-hi pedres, tallar arb¡es i preparar totes les coses necessáries per a I'edifici.
El rei va preguntar a Elies:

-Quin ofici tens?
Ell li va di¡:

-Sóc un artesi expert en l'obra d'edifícis importants.
El rei se n'alegrá molt i li va dir:

-Vull que em construeixis un gran palau fora de la ciutat d'aquestes formes
i característiques.

Ell li va dir:

-Será tal com dius.
El rei li va dir:

-Jo vull que t'apressis a construi¡lo en sis mesos. Llavors et deixa¡é lliure i
et mostraré el meu agraiment.

Elies li va dir:
-Ordena als teus esclaus que preparin totes les coses necessaries per a I'e-

dificació.
I així ho va fer.
Elies es va alear i va pre¡lar al Senyor i li va demanar que li construís el

palau segons el desig del rei.
Déu va escoltar la seva pregária i va complir la seva petició: va construt el

palau en un instant segons el desig del fei. L'obra va estar acabada abans de
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I'alba. I Elies se'n va anar pel seu camí. Ho van dir al rei i aquest el va anar a
veure i li va plaure. En va tenir una gftm alegria. Se'n van sorprendre molt.
Llavors va demanar per Elies i no el van poder trobar El rei es va pensar que
era un ¿ngel.

Elies se'n va anar pel seu caml i es va hobat l'home que I'haYia venut.
L'home li va demanar:

-Qué vas fer amb el ministre?
tl,ll u va oll:
-Vaig fer el que em va demanar i no vaig transgredir les seves paraules. Jo

no volia que perdés els seus diners, per aixó li vaig construif un palau que val
mil vegades el que ell va donar per m.i.

L'home el va beneir i li va dir:

-Senyor, tu ens has fet tomar a la vid¿.
Elies Ii va dir:

-Lloa el Creador que t'ha fet aquest favor tan gran.
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93. Si el Nom ho decreta

L'expressió.si el Nom bo decreta" equiual a la frase cata.lanra "si Déu uoh. El
conte, que presenta paral.lels en el folklore de diuerces cultures, acluoca per l'ús
d'aquesta fórmula .

Font: M. Steinscbneider, Alpbabetum Síncíüs, p. 9b-10a.

Conte sobre un home que era molt ric i que tenia moltes terres peró no
tenia bous per llaurarJes. Qué va fer aquell home? Ya agafar una bossa de
monedes on hi havia cent dinars i se'n va anar a una ciutat a comprar bous o
vaques per llaurar les seves te¡res. Menhe feia camí es va trobar amb Elies,
recordat per al bé, que li va dir:

-On vas?

Li va dir:

-Al poble dels bous a comprar bous o vaques.
Ell li digué:

-Has de dir .si el Nom ho dec¡eta'.
Ell li digué:

-Tant si ho decreta com si no, tinc els díners a la má i fa¡é el que em cal.
Elies li digué:

-Peró no hi reeixids.
Tot fent camí, va anar a fer les seves necessitats i li va cau¡e la bossa. Quan

va a¡rtbar al poble dels bous a fer el seu negoci, va estirar la mi per agafar la
bossa i dona¡ les monedes i no hi trobi res.
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Immediatament va toma¡ a casa seva bet amargat i va prendre uns altres
diners. Se'n va anar a un altre poble a fi de no trobar-se amb Elies. Tot fent
camí es va t¡obar amb Elies que se li presentá amb la figura d'un vell, i li va
dir:

-On vas?

Ell li digué:

-A comprar bous.
Li digué:

-Has 
de dir .si el Nom ho decreta'.

Ell li digué:

-Tant si ho decreta com si no, tinc els diners a h ma i no tinc por de res,
Tot seguit I'home se'n va anar pel seu camí; peró mentre I'home camn\ava,

Elies va fer que li caigués damunt la son i es va haver de jeure al costat del
camí i es va adormir. Llavors Elies li prengué la bossa de la má i quan es va
despenar del son no hi va trobar res. Llavors se'n torni a casa molt decebut,
va agafar monedes per tercera vegada i se'n va anar

El va trobar Elies, recordat per al bé, i li digué:
-On vas?

Ell respongué:

-A compfar bous, si el Nom ho decreta.
Li digué:

-Vés-hi en pau i que hi reúis.
Tot seguit Elies, recordat per al bé, li retorn) totes les monedes i les ficá

dins de la bossa, sense que ell en sabés res. Se'n va anar a comprar bous i trobá
dues vaques vermelles que no tenien cap defecte. L'home va dir als amos:

-Quan valen aquestes vaques?
Li digueren:

-Cent dinars.
¿ll cugue:

-No forto cent dina¡s.
Llavors es ficá la má dins la bossa i hi trobá tres-cents dinars i va comprar

aquelles vaques i va fer tot el que necessitava. Va comprar bous per llaurar les
seves terres. Després va vendre les vaques al rei per mil dinars d'or

D'aquesta manera, qualsevol persona que desitgi fer alguna cosa ha de di¡:
.si el Nom ho decreta,, perqué no sap qué pot passar del matí al vespre. És per
aixb que Ben Si¡a va di¡: .Del matí al capvespre el món pot ser destruit'.
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94. No confiis cap secret alatevado¡a

L'associ^ció entre la dona i la parla 6 un dek trets característks de kt imat-
ge de Ia dona en el folklore jueu. Aquest conte ens presenta Lq. rcnió jueua del
tema folklóric cldssi.c de Ia confidencialitat traída.

Font: S. B. Husin, Ma'aéeh Nissim, núrn. 24, p. 26.

Conte sob¡e un home a qui el seu pare va nvanar que no revelés cap secret
a la seva dona, ni tan sols una paraula insignificant. Una vegada va voler pro-
var si les paraules del pare eren veritat, perqu¿ ell veia que la seva dona I'es-
timava amb tot l'amor del món i que les seves dues ánimes estaven lligades.

Un vespre li va dir:

-Aquesta nit, dorm, tu i els nens, a cal teu pare, i vine al matí. Perqu¿ avui,
el meu soci ariba de tal lloc i desitja passar comptes amb mi i jo haig de tenir
el cap net i clar

Se'n va anar a cal seu pare. Qué va fer ell? Va portar una ovella, la va dego-
llar, I'arrossegi sobre coiins i coixineres, va cavar un clot en el jardí i l'enter
ñ.

Al matí vingué la seva dona i li digué:

-D'on és aquesta sang? A qui has ferit?
Ell li digué:

-Pel Nom sant, pada'm en calma i en un lloc amagat que no ens sentin els
veins ni els companys; i no diguis el secret a ningú. Vaig fer comptes amb el
meu soci i jo pensava i considerava que ell tenia uns quants milers meus, peró
ell considerava la cosa a l'inrevés, perqué precisament creia que jo li devia per
cada un, deu. En veure aixó, em vaig encendre de foc i vaig vessa¡ la seva
)nima amb un ganivet que tenia a la m) que havia ret de la beina. Llavors vaig
cavar un clot en el jardí i I'hi vaig enterrar, perqué io no tinc diners per poder
pagar i, la meva má és curta per poder-ne obtenir.

Al cap d'un mes ell feia a la dona cara en¡abiada i la renyava, i quan ella li
va contestar, ell li clavá un bufetada i li pegá a la carn. Llavo¡s ella va fer un
crit gran i amarg i va softir fora del pati i c¡idava als viananr:

-Mi¡eu el meu madt, malvat i desagradable, i el que ha fet al seu soci: I'ha
matat i l'ha enterrat al jardí.

La notícia va ariba¡ a la casa del governador de la ciutat. van portar I'ho-
me davant seu i el governado¡ li va dir:

-Qu¿ és aixó que has fet que has escampat sang innocent? La qui jeu en el
teu si ha donat testimoni contra tu -i les seves paraules semblen veritables i
paraules conegudes- i ha dit que l'has enterrat en el jardí.

Ell li va respondre:

-Senyor, aL\ó i aixó alt¡e és el que m'ha passat i la resta és mentida. Si no
em creus, vés a veure el jardí, que el que hi vaig enterrar va se¡ una ovella.
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Quan el governador va veure que les seves paraules eren veriables i cons-
tatables, el va acomiadar en pau i li va dir:

{ingues cura amb el manament del teu pare, perqué és clar i lúcid.
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95.1)anga el teu pa al'a7gta

Conte nolt popul.ar en el folklare jueu que desenuolupa una bistóría asso'

ciada amb el tema del coneixement del llenguatge de les bésties.

Font: M. Steinscbneider, Alphabetum Siracidis, p. 4b-6a.

Conte sobre un home que tenia un fill al qual cada dia ensenyava: "Llanga

el teu pa a l'aigua, que a la llarga el retrobarás" (Coh¿let 11,1). Al cap d'un
temps aquell home es morí i el noi recordava el que li manava el seu pare:
.Llanga el teu pa a I'aigua,, i cada dra agahva pa i el llanqava a l'aigua

Un dia se li presentá Elies, recordat per a bé, en forma d'un anciá. Ell li
digué:

-Aixó és el que em va manar el meu pare: .Llanga el teu pa a I'aíÉiua"

t-ll lt olgue:

-que nL has aprés que quan [ances el teu pa a I'aigua, el pa s'assembla a

la sal. Perqué, de la mateka manera que el pa no pot ser menjat sense sal, així

mateix el món no es pot sostenir sense pa.

A partir d'aleshores cada dia agafava una fogassa de pa, anava al riu i el

llangava a I'aigua. (Abans de I'adve¡timent d'Elies no llancava tot el pa, sinó

sols una llesca).
En aquell lloc hi havia un peix determinat que es menjava el pa I feia aixó

cacta dia fins que va créixer tant que irritava els seus companys peixos que hi
havia en aquell lloc, fins que es van aplegar tots els peixos del mar i van anar

a casa de Leviatan i li van dir:
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-Senyor nostre, hi ha aquí un peix que ha crescut t¿nt que nosaltres no
podem viure amb ell i també és tan fon que cada dia es menja vint de nosal-
tres o més.

Tot seguit Leviatan envi¿ a ce¡cado i li va dir:

-Aquests s'estan al mig del mar i no han pas crescut així, en canvi tu, a la
riba, has crescut d'aquesta manera.

Ell li respongué:
--Sí, peró és perqué hi ha un home que cada dia em porta una fogassa de

pa i jo me la menjo al matí i al migdia; i al matí també em menjo vint peixos
i al vespre trenta,

Ell li dígué:

-Per qué et menges els teus companys?
Li respongué:

-Pe¡qué vénen a casa meva i jo me'ls menjo, ta que és a propdsit d'ells que
este escrit: .I no t'amaguis de la teva própia cam, (Isaies 58,7).

Ell li va di¡:

-Vés i porta aquest home davant meu.
Li respongué:

-Dema.
Tot seguit aquell peix se n'ana i va cavar un ninel en el lloc on aquell jove

se solia posar i va col.locar la boca enmig d'aquell túnel. L'endem) aquell jove
va anar, tal com tenia per costum, pet posar-se en aquell lloc i va caure a l'ai-
gua. El peix va obrir la boca i se'l va empassar Es va ftcar a l'aigua i el va por-
tar a cal l,eviatan. Li va di¡:

-Vomita'1.
El va vomitar i va sorti¡ de la boca d'aquell peix i va cau¡e dins la boca del

Leviatan, que li va dir:

-Fill meu, qu¿ has vist que has llafleat el teu pa a I'aigua?
Ell li respongué:

-Perqué el meu pare em va ensenyat des de la meva joventut: "I-lanqa el
teu pa a l'aigua,.

Qué va fer Leviatan?
El va fer sortir de la boca, el va besar i li va ensenyar setanta llengües, tota

la Tor¡ sencera i el va llangar a tres-centes llegües del mar, dins la terra ferma.
Ell va caure en un lloc que els humans no havien trepitiat mai. Quan va caure
estava exhaust. Va algar els ulls i va veure dos corbs que volaven damunt seu
i que l'un deía al seu pare:

-Pare, mira aquest home, si és viu o mort.
I el pare li va respondre:

-No ho sé, fill meu.
va (ltr:

-Baixaré í me li menjaré els ulls, perqué tinc el desig de menjar-me els ulls
d'u¡ra oersona.
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I el pare li va dir:

-Fill meu, no hi baixis, que és viu.
El fill va dir:

-Hi baixaré per menlar-me-li els ulls.
Tot s€guit v¿ bai:{ar; p€ró com que aquell home haüa entés el que havien

estat parlant l'un amb l'altre, quan va baixar sobre el seu front, va estirar la m)
i el va agafar pels p€us.

Tot seguit aquell corb es posá a grallar al seu pare dient-li:

-Pare, pare, sipigues que el Senyor m'ha posat a les seves mans i no em
puc alxecar.

Quan el seu pare ho va senti¡ es va posar a grallar i a plorar, i va dir:

-Ai de mi i del meu fill!
Va grallar i va dir:

-Tu, fill d'home, deixa el meu fill! Que sigui la seva voluntat que entenguis
la meva llengual Alga't, cava sota teu i hi trobares el tresor de Salomó, rei
d'Is¡ael.

Tot seguit va deixar el seu fill, va excavar sota seu i hi va trobar el t¡esor
de Salomó, pedres precioses i perles, de manera que es va poder enriquir ell i
els seus ftlls. Va ser d'ell que va dir Ben Sira: .Estén el teu pa i la teva taula i
dóna'n a tothom qui vingui,.
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96. Efs dos corbs. el lleó i el vianant

Conte que acunula ternes iformesfolklóricsforga d.iuersos, alguns dek quak
ja es troben m l¿t literatura rabínica antigot.

Font: M. Steinscbneider, Alphabetun Siracidls, p. 7a-7b.

Conte sobre un home que anava per la terra d'Is¡ael. Va algar els ulls i va
veu¡e dos corbs -un pare i el seu fill- que es barallaven. El pare deia al fill:

-Per qué no vas escoltar les paraules que et vaig dir sobre l'home que anava
pel camp quan tu em vas dir que tenies ganes de menjar,te els seus ulls i jo et
vaig dir: .No hi baixis ni et mengis els seus ulls perqué és viu i tots els homes
són molt astuts". Tu em vas di¡ que e¡a mort, no vas escoltar les meyes parau-
les, vas baixar ve¡s ell i et va agafar. Llavo¡s vas grallar vers mi un gran gratl i
jo vaig tent compassió de tu perqué vaig veure que et trobaves en un destret
i Ii vaig mostrar el t¡esor amagat, tal com tu vas veure. I tamM hi ha moltes
altres paraules meves que no has volgut escoltar

El corb va blasmar el seu fill per aquest afer, peró el fill no el va escoltar
Ell es va indignar molt i es va alcar conha el seu fill i d'un cop de rlbia, el va
matar i es va calmat la seva ira. Després d'haver-se apaivagzf la seva cólera es
va penedir del que havia fet al seu fill. Llavors va volar rápidament, va portar
una herba i la va posar sobre el seu fill, que va recuperar la vida. Llavors se'n
van anar tots dos junts.

I aquell home, que havia vist tot el que el corb havia fet, va anar a cercar
aquella herba, se la va amagar i se'n va anar pel seu camí. Vet aquí que va algar
els ulls una akra vegzda i va veure dos ocells que es barallaven l'un amb I'al
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tre, fins que I'un va caure damunt del seu company i el va matar. Tot seguit
I'ocell viu va volar, mentre l'home es va asseure en el seu lloc per veure qué
faria l'ocell viu amb el seu company mortr si el faria reviure com el corb havia
fet amb el seu fill.

Es va esperar allá dues hores fins que va veure I'ocell viu que venia rápi-
dament amb I'herba albec.Lava posar damunt de I'ocell mort i el va fer reviu-
re. Llavors tots dos van volar per I'aire amb tranquil litat.

Quan aquell home va veure el que I'ocell haüa fet amb I'herba va dir:

-Aniré a agafar aquell herba i veuré si és com I'altra herba que vaig pren-
dre del corb.

Va agafar aquella herba i va veure que era la mateixa que I'altra. Va dir:

-I io m'estic aqu?
Agafaré aquesta herba perqué ha estat provadá dues vegades i ha fet reviu-

re els morts de la Ten-¿ d'Israel.
Ell se'n va anar pel camí i es va trobar un lleó mort llagat pel camí. va dirr

-Ara agafaré d'aquesta herba i la posaré sobre el lleó i veuré si el fa reviu-
re.

Tot seguit va agafar I'herba, la va posar sobre el lleó i aquest va reviure. El
lleó es posá dempeus, va esquarterar l'home i se'l va cruspi! fins que en va
quedar saciat.

Els dos corbs es van posar sobre les restes d'aquell home i van di¡:
-Ai de tu, ai de tu, que has agafat l'herba per a la teva perdició!
Es per aixó que Ben Siü va dir: .No facis el bé al dolent i el mal no s'es-

devindre confta nr,.
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97. El cagador i I'ocell

El text d'aquest conte ua ser descobert en un manuscrit iemenita del segle
xvlt, perd ba de ser molt antic at^ que el lema forma paft de la tradició clas-
sica de Ia literatura didAcüca expressada a traués de les faules.

Font: L. Ginzberg, 'Fragmentary Legends", p. 228-229.

Conte d'un caqador que una vegada va caEar un ocell que sabia setanta llen-
gües. L'ocell va dir al cagador:

-Si em deixes anar io t'ensenyaré tres consells de saviesa.
El cagador va dir:

-Ensenya-me'ls i et deixaré anar.
Va di¡ l'ocell:

-Jura'm que em deixarás anar després que te'ls hagi ensenyat.
I li ho va iurar.
L'ocell va dir al cagador:

-El primer consell de saviesa és: Després que una cosa ha estat feta, no te'n
penedeixis. El segon: Si un home et diu una cosa que no es pot fer, no te'l cre-
guis, El tercer: Si no pots puiar, no et faüguis intentant puiar.

Després d'aixó va di¡ al caqador:

-Deixa'm anar
Tot seguit el deixá anar.
L'ocell se'n va anar i es va posar damunt d'un arb¡e alt, que era més alt que

tots els arbres i es va ¡iure d'aquell cagador dientli:
-M'has deixat anar sense saber que en el ventre hi tinc una pedra que té el

valor de mil dinars i que és la causa que jo sigui savi.

Tot seguit el cagador comengá a lamentar-se'n i es pos) a córrer darrere I'o-
cell fins que va aribar a sota de l'arbre i comengar a enfilar-s'hi. Quan va haver
arribat a mig arbre, va caure i es va trencar les cames i se li van desllorigar els
órgans de la febre causada per la caiguda.

L'ocell se'n budava dient-li:

-Ets el més ximple del món perqué ni tan sols no has emprat els consells
de saviesa que et vaig ensenyar. Et vaig dir: Després que una cosa ha estat feta,
no te'n penedeixis. Per que, doncs, te n'has penedit, d'haver-me deixat anat?

Et vaig dir: Si un home et diu una cosa que no es pot fe¡ no te'l creguis. Per
qué, doncs, et vas creure que tenia una perla dins la panxa? Jo sols sóc un ocell
que vola i que cerca meniar totes les hores. I et vaig dir: Si no pots pujar en
un lloc, no et fatiguis intentant pujar-hi. Per qué, doncs, vas córrer darrere meu
i vas caure i se't van trencar les cames i desllorigar els órgans i et vas fer mal
a tu mateix? És sobre tu qr-le ha estat escritr "Fa més cas d'un sol avís I'assen-
yat que no I'estúpid de cent vergassades" (Proverbis 17,10). Hi ha molts homes
que són ximples com ara tu.

I I'ocell se'n va ana¡ oel seu camí a cercar el seu aliment.
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98. Ia camperola sevia

El saui jueu catulA Jucef ibn Zabara (ca. 1140) ua ser metge a Barcelona i
ua ser un d.els inici.adots de la nanatiua bebrea en teffes d'Europa. Elfragment
qte traduirt tot seguit INrtan! a Ia seua obra Séfer ha-xaaixuim, 'Llibre dek

entreteniments', que presenta una ficció m forma de somni autobiogrAfrc. El

text seguent ens ofereix la uersió iueúa del tema de la dona intel ligent, filla
d'un camperol, que apareix en moltes tradicions folkldnques

Font: I. Dauidson (ed.), Sephet Stwas|¡¡:im, p. 36-40.

Hi havia un rei, gran entre els savis i reis. Posseia moltes dones i concubi-

nes. Una nit va somiar que veia un mico del sud i saltava i botava al coll de

les seves dones i concubines. Al matí, molt torbat el seu esperit i les forces

defallides es va dir en el seu cor, .Aixó no és alt¡a cosa que un senyal que el

rei del Iemen s'apodera¿ del meu regne i iaurd en el meu llit amb les meves

dones i concubines'. Al matí es llevá d'hora i va vent a la seva preséncia un

dels seus eunucs, dels que poden veure la cara del rei, i va veure que geme-

gava i que estava preocupat. El seu cor, en el seu interior, bramulava i rugia.

Ell li digué:

-Monsenyor el rei, per qué gemegues i afaites el cap del nostre goig? Revela

el teu secret al teu sewent, fill de la teva serventa, i potse¡ el teu cor s'alübe-

ra¡á de la teva preocupació,
El rei li va di¡:

-He somiat un somni que tenia un gust més amarg que la mort. En aques-

tes contrades, no sabries pas d'un home intel ligent i expert en la interpretació

dels somnis?
Ell li va dir:

-He sentit parlar d'un home molt savi; entre nosaltres i ell hi ha un camí de

res dies. És un home savi, intel ligent i honest, que sap interpretal les coses i

més, perqu¿ qualsevol somni pregon i misteriós, el sap interpretar Conta'm el

somni i aniré vers ell.
I ell rei Ii contá el somni i li dieué:

-Vés-te'n en Pau.
L'eunuc va baixar a casa seva r

de l'¡nrerpretador de la totaliut. Al

cava sob¡e el seu ase.

L'eunuc li va dir:

cavalcd la seva mula per anaf a I'encontre
matí, es va trobar un camperol que caval-

-:Tingues pau, treballador de la te¡ra, que ets terra i menges terfa!

El camperol va riure en sentir les seves paraules.

L'eunuc va dir:

-On vas?

El camperol diguér

295
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-A casa meva.
Va di¡ l'eunuc:
-Ancíá, em portes tu o er porto jo?
Ell li digué:

- -Senyol com et podria portat si tu cavalques sobre la teva mula i jo, sobre
el meu ase? I feren encara una distáncia de camí i van yeure una feixa plena
de blat.

El camperol digué:
-Mira que és bonica aquesta feixa i els seus coriols reposen en I'abundo¡.
Va dir I'eunuc:

-Si el seu blat no és menjat.
I van anar una mica endavant i van veure una toffe sólida i forta, el seu ecli_

fici era bell i s aleava d¿h la roca.
El camperol li va dir:
-Mira aquesta tone. Que n'és, de bell¿ i forta.
Va da I'eunucr

-Es forta de fora estant, si no és devastada per dinúe,
I va dir l'eunuc:

-Hi ha neu a la se¡ra.

.-I 
el camperol es posá a riu¡e perqué eren en el mes de tammuz (juny-juliol)

i llavors no hi neu enlloc. Van caminar una mica més i van veure un camí ple
de blat a banda i banda.

V¿ di¡ I'eunuc:

. _ 
-Per aquest camí ha passat un cavall borni ca¡Tegat d'oli per un costat i per

I'altre amb vinagre. I ana¡en fent camí fins que arribaren a un ciutat i van veure
un mort que portaven a enterr¿r. Va dir I'eunuc:

-Ancie, aquest mort és vivent?
El camperol es va dir en el seu cor: .pel seu aspecte sembla una pe¡sona

assenyada, peró és una torre d'estupidesa,.
Vet aquí que el dia es girava cap al vespre. Va dir I'eunuc:
-Hi ha per aquí a prop un lloc per fer nit?
Li va dir el camperol:
-Vet aquí que davant nosÍe hi ha un poble i allí hi ha casa meva i

lloc. Et p¡ego que em facis l'honor de venir a casa meva. També hi ha
molt de farratge.

Li va dir:

el meu
palla i

-Vet aquí que acullo la teva cara per fer el que sembli bé als teus ulls i anar
a casa reva, lal com és el teu desiq.

I yan anar a casa seva, on va men;ar i v¿ beure i doná de menlar a la seva
mula. Llavo¡s el féu jeure en el llit.

El campe¡ol jeia amb la seva dona i les seves dues filles estaven davant seu.
A mitja nit, el camperol es despert) del seu son i va dir a la seva dona i a

les seves filles la gran estupidesa <l,aquell home que havia vingut a casa seva
aquella nit.
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-Me l'he trobat pel camí i m'ha fatigat tot el dia amb Ies seves paraules i
m'ha enutjat amb les seves senténcies.

I li va dir la seva dona:

-I qué has vist de la seva niciesa?
I els va explicar l'afer de la cdrrega, de la feixa, de la tone, de la neu, del

camí i del mort; i també l'inter¿s per menjar terra.
Ell pensava que l'eunuc dormia, peró estava despert i el seu cor eslava agi-

IAI.

Ia fill^ petita, que tenia quinze anys, va replicar:

-L'home és savi i intel'ligent, peró tu, pare, el teu cor no ha begut d'ell i no
has entés la perspicácia de les seves paraules, perqué totes les seyes paraules
han estat dites en saviesa i les seves sent¿ncies en coneixement i prudéncia. El
que va dir l'eunuc: .T¡eballador de la tera i menges teÍa' vol dir que tot el que
l'home menja surt de la terra. El que va dir sobre que tu eres terla és veritat
perqu¿ .ets tera í a lz ter¡a tornarás". Sobre la cárrega, va dir la veritat perqué
tot el qui camina amb un company pel camí i li explica fets i paraules, ende-
vinalles i proverbis, en realitat el carrega i el porta de la fatiga del camí i el fa
reposar i I'allunya de moltes cavil lacions, Sobre la feixa va dtu la veritat per-
qu¿ potser I'amo és pobre i va aganar diners pel blat i el va vendre o li han
deixat diners pel blat abans de segarJo. I la paraula sob¡e la torre també és

veritat perqué qualsevol casa que no té blat, ni pa, ni vianda est) devastada i
no hi ha altra cosa que la por de l'escassetat. El que va dí¡ sobre la neu a la
serra volia dir que la teva barba és blanca i tu li hauries d'haver respostr .El

temps ho ha fet'. I l'afer del cavall borni és possible que el conegués perqué
del dos camps, un estava menjat i I'altre no. L'afer sobre I'oli i el vinagre el va
conéixer perqué el yinagre crema la pols i l'oli no. I el que va preguntat sobre
el mort és veritat perqué va demanar que si deixava un fill, ell era vivent, i si
no en deixava cap, era morl,

Al matí. la noia va di¡ al seu oare:

-Abans que se'n vagi aquest ministre, dóna-li de menjar el que et donaré.
Ella li don¡r trenta ous, un bol ple de llet i un pa sencer. Ella li digué:

-Vés i digues al ministre: .Quants dies falten del mes?', .la lluna és plena?'
i .el sol és sencer?'

El vell hi aná, perir es menie dos ous, una mica de pa i es va beu¡e una
mica de llet. Va dona¡ la resta al ministre i li féu totes les preguntes que Ii havia
dit la seva filla. El ministre es va asseure i va di¡:

-Digues a la teva filla que el sol no és sencer, que la lluna no és plena i
que del rnes, en falten dos dies.

Isaac el camperol va dir a la seva filla:

-No t'havia dit que aquest ministre efa un ximple? Nosaltfes som a mig mes
i ell diu que falten dos dies del mes.

Ia seva filla li digué:

-Pare, potser has menjat alguna de les coses que t'he donat?
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Li Ya dir el camperol:

-M'he meniat dos ous, una mica de pa i m'he begut una mica de llet.
Li va dir la noia:

-A¡a m'has fet conéixer que ell és un home savi í intel.ligent.
Quan l'eunuc va sentir les paraules de la noia, quan ella trenava la cabe-

llera, es va espantar i es va sorprendre de la seva saviesa. Al matí es [eve aviat
i sense úigar va dir al pare de la noia:

-Desitjo pada¡ amb la teva filla que parlava amb tu anit.
A ell li semblá bé i la filla petita es present¿ davant seu.
L'eunuc va parlar amb ella i li féu preguntes per investigar sobre la noia. La

troba sevia i educada en totes les seves paraules. Llavo¡s li ¡evelá tot el seu cor
i l'afe¡ del rei i el seu somni. I quan va sentir la naÍació del somni, digué:

-Jo en diria al rei la interpretació, si el pogués veure; peró a un altre home
no la hi ¡evelaré.

Llavors I'eunuc es va dirigir zl pare i a la mare per demanarlos que la dei-
xessin anar amb ell, perqué en la seva anada hi hauria honor i gldria per a ell.
Llavors ell es va donar a conéixer com a eunuc del rei que viatiava per manament
del rei. El camperol va senti¡ temor del rei, que era el seu senyor, i va dir:

-Monsenyor, que es faci el que sigui bo als seus ulls.
I la noia se n'aná amb ell i la va portar al rei. Li va explicar totes les coses

que li havien passat i com la noia havia dit que explicaria al rei el significat del
seu somni, si el veia sobre el tron de la seva majestzt. I el rei la va veufe i la
noia li va caure en grecia i es guanye el seu favor La poná a la seva cambra i
padá amb ella en secret i li cont¿ el seu somni.

Ella li va dir:

-No tinguis por, rei i senyor meu, de tot el que ha passat en el teu somni,
que la pau seri amb tu i no té impoft¿ncia; perd jo m'avergonyeixo de dir-te'n
la interpretació perqué no r.ull haver de revelar al rei el seu deshonor.

Ell va di¡:

-Per qué has de sentir-te avergonyida de dir-me la interpretació del meu
somni, si no hi ha ningú amb mi?

Ella va dir:

-Senyor rei, si cerques ent¡e les teves dones, les teves serventes i concubi-
nes, hi trobaris entre elles un home vestir amb els seus vestits. Ell és qui puja
a les seves esquenes i el qui jeu amb elles. Ell és el mico que has vist que sal-
tava al coll d'elles.

I el rei va fer una ¡ece¡ca entre totes les seves esposes i concubines i hi va
trobar un jove ben plantat, que feía goig de veure, que de I'espadla cap amunt
sobrepassava qualsevol del poble i la plata i l'or davant seu perdien el seu esclat.
El rei el va fet agafar ). el va degollar davant dels ulls de les dones. La seva sang
s'escampá davant d'elles. Després les ya matat a elles i va prendre aquella noia
jove per esposa i li va posar la corona del regne damunt del cap i va fer un vot
que llevat d'ella cap altra dona no jauria damunt del seu pit durant tots els dies
de la seva vida. I ella participava de la copa i de la part del rei.
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99F,lratilarata

Aquest conte es troba en la literu.tura folklórica de moltes cultures, des de

l'Índia fins a les tradicio/ts orak contemporAnies. I-a tErsió que traduítn úa ser

escrita afinak del segle xn o a principis del xm.

Font: Berecbiab ben Natronai ba-Nakd.an. Miéle Su'aIirn" núm 28.

Un rat es va dir en el seu cor: .Qué hi ha de bo en un mascle sense una

dona? He vist tota mena d'ésse¡s vivents de tota carn i no n'he t¡obat cap que
pugui ser Ia meva dona."

I vet aquí que la seva ánima va sentir un gran desig de cercar i buscar una

dona bella i en el seu pensament no trobá cap dona sense defecte, llevat del
sol que era una bellesa. Va dir: .Si tots els habitants de la ter¡a estan a les fos-

ques en els seus núvols, el sol just guareix amb les seves ales. I quan el sol

lluu davant d'ells, aixeca gr)cia i amor en els seus ulls."
Llavors va di¡ al sol:

-T'estimaré amb amor etern; per aixó amor he vingut vers tu. Afanya't a ser

la meva esposa i per a mi será el dret de rescat i d'heréncia.
I el sol li va respondre amb engany:

-Aixó ho pensarás amb saviesa: agafar la llum que es va enfosquir ahir El

sol brilla i el sol ve, i l'haurá fet volar davant dels teus ulls i ia no hi és. Sempre

el núvol la cobreix. Vet aquí que per al núvol io sóc una serventa i una con-
querida, perqué a la seva voluntat jo em vesteixo amb una coberta de fosca;
peró si alces els teus ulls al núvol, jo sé que no et fard gitrar la cara.

I el rat se sentí trossejat en els seus ronyons i va anar amb Precipitació vers

el núvol i li va dir:

-M'he cansat i t'he trobat, companya meva, bellesa meva, integritat meva.

Per consell del sol et prendré i seras per mi i no et rebutjaré.

El núvol va respondre i va dir:

-L'alt per damunt de I'alt guardiá em dóna a la m) del vent i a tot el que
vol m'inclina: nord, sud, orient, occident, Amb brag estés i amb gran forga. Si

desitges una esposa com jo, estar¿s movent-te i anirás errant per tota la terra.

Abandona la serventa i pren la mestressa, perqué jo estic lliurada a la má del
vent. Vés vers el vent i habita amb ell; convenq-lo i ho podrás fer així.

I el rat va anar vers el vent i el troba en una terra des¿rtica i li digué:

-No tinguis por, a mi del Líban has vingut, perqué de totes les dones que
jo he vist, a tu he mirat davant meu en aquesta generació i una dona no pren-

dré damunt teu i tu se¿s per a mi i jo per a tu.
El vent li va respondre:

-Has vingut per agafar-me i no coneixes la meva baixesar io no tinc forga

ni poder per fer caure quan amenago ni una paret, de pedra o de terra. La teva
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alianqa amb mi señ rompuda, perqué una paret és més pode¡osa que jo i si
sembla recte als teus ulls i la pots seduir, s€rá per tu un refugi en el temps.

I se'n va anar vers la paret i va dir:
-Escolta'm. Per consell del sol, i del núvol, i del vent, sápigues que t'he vin-

gut a visítar per a la pau. Sigues la meva promesa amb amor i misericórdia.
I¿ paret li va respondre amb fiiria:
-Per castigar-me i per al meu menyspreu i ignomínia, t'han enviat a mi i

perqu¿ te'm facis odiós. Has vingut per record¿r-me la meva feblesa: ells
poden puiar í baixar, mentfe que les meves pedfes i la meva tefra no es pot
moure. Jo no tinc forga ni poder, de manera que qualsevol rat o criatura que
es mogui, la meva font pot deixar nua i revelar el meu fonament per fer-hi un
camí. Jo sóc una paret i els meus pits són com torres. Ells em fereixen amb les
seves boques i amb les seves cames i les ¡ates i les seves famflies habiten en
mi amb els fills: més de dos-cens c¿us i jo no em puc sostenir contr¿ ells. I
aquesta mena de dona desitges?

I en veure el rat que les seves esp€r:rnces havien quedat decebudes, va
prendre una dona de la seva espécie, que havia nascut en el seu veifrat, ben a
prop seu, i va hobar una ajuda que li va fer costat.
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1OO. Rei per un ¿ury

El conte que clou el nostre llibre és una de les parAboles ¿'tiques mésfamoses
d.e les tradicions folhlóriques de diuerses cultures. L'any en el tron 8 comparat
al legóricament amb I'extensió de lr. úda bumana, de manera que durant el
temps de la. seua uida, Ies percones ban de tenir un compoltament moral digne
afi de ser mereixedorc de la recompensa de Ia oida eterna.

Font: Babla ibn Paquda, Hovot ha-Levavot, uol. 3, p. 55-56.

En els confins de les illes de l'Índia, els habitants d'una ciutat van decidir
nomenar un estranger com a rei damunt d'ells per tot un any. Quan I'any s'ha

acabat, el fan sorti¡ d'entre ells i retorna a I'afer a qué es dedicava abans de ser

nomenat. va passar que van nomenar reí un home insensat que no sabia el
secret d'aquell país i que va aplegar riqueses, va construir palaus, els va refor-
gar i no va treure res de la seva ciutat i es va esforgar per portar-hi tot el que

tenia fo¡a de la ciutat: riquesa, esposa i fills. Quan se li va acabar I'any, els

homes d'aquella ciutat el van fer fora sacsejat i buit de tot; el van separar de

tot el que havia constn¡it i comp¡at al comeneament. A la fi no va trobar res

de tot el que tenia a la ciutat i fora. Llavors es va penedir i es va doldre de tota

la ci.,rrega i esforgos en el que havia construit i aplegat i que era per als altres.

Després d'aixó, van decidi¡ en el seu coneixement nomenar sobre ells un
foraster co¡dial i intel ligent. Quan el van haver nomenat, va escollir un home
d'entre ells, el va tractar bé i li va demanar sobre els costurns del poble i les

seves práctiques amb els qui havien estat nomenats damunt d'ells abans.

L'home li va revelar el seu secret i el seu pensament sobre aixó. Quan va saber

el fet, no es va ocupar en res del que s'havien ocuPat els anteriots, que hem
esmentat, sinó que es va esforEar i afanyar a treure tota cosa de valor que hi
havia en aquella ciutat cap a una altra ciutat i va posar tots els seus tresors i
obiectes preciosos en un altre lloc i no va confiar ni en la grandesa ni en els

honors. Tots els dies que s'estava a la ciutat els passava entre el do i l'alegria.
Es lamenava de la rapidesa de la seva sortida d'entre ells i del fet que, als seus

ulls, era poc el que podia treure de les seves coses precioses, perqué si hagués
pogut estar-s'hi més, hauria pogut treure'n més. Peró també estava content de

poder sortir amb rapidesa d'allí per anar a establir-se en un lloc, on havia posat

els seus béns preciosos per usarJos de manera profitosa i adequada, amb cor
íntegre i )nima confiada i perseveranga en l'afer. Quan es va acabar el seu any,
no es va preocupar per la seva sortida, sinó que amb rapidesa, goig i cordiali-
tat va lloar els fets d'ells i els seus esforEos i se'n va anar amb molt de bé i gran
honoq amb alegria constant i alegria en els dos afers, ja que havia aconseguit
el seu desig en tots dos llocs.
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ov?t - nvN? nu)D n¡"{ np?) - .]Dlry )'n 1? 1D¡-{] - ln,)?
ñVN A?D'D? )?+ r?q¡ ;¡21.| .tl) 'r?! - ayrNl+ nll>D'r¡?

.'P2n]'ie'l! ¡)4 illil¡ Ntn] - jPtnf ¡-lnN



rfrDr E/nn'n t rllt t

D 'rDN¡) - .rr'lpt$D? r)y))lr) - rl?T¡ olrD )? r1ry21¡1 :1f.1:

,¡?2DD] ,NVpD 'tl1 ln) r99) ll¡l)?pF nrNl npt ,JJrgN

il:a Nfi] ;¡rPl40 )?xB 'l:?yBl ,¡B¡l ,1'u¡] ,:)v¡l ,).Dn¡]
J¡l'ly¡l -.ryte'! T)Jn'h2] - ry Nlnl,'tV'? Dr'tgD iln )!,lujn
,'ll])'! o?D 6¡ r? ytrNil'l)t$ - ,¡)V nLvll vrDn ¡l Ntiti -rup¡?D)?,1- ,1r2D>?V ¡ltn N)l - 1?¡$ l+2 n¡v N),r¡.¡,n¡N );¡1
'rJJ!',o)1oñ'rD¡.(v nD -.nplpl ¡t]lp-lpttDt - np?D+ p-l?,l

ln NJJ; >)'tN D'f¡.,t¡u, nD )¡ r¡,rBü ñf-l -,il,.o-l¡! ):lxl npl*
)p ¡¡tr r9l,'t',nB$D,npJry ¡¡N '?,"rD¡,{y/ ñDl - .npldD
TTI Jr:n o), rPr¡D )? r? trD¡.{ ¡Fll NV,_oD rt:fr.]:ll ."rtuD ipy
ln*V? - ot>Vpl ¡'l-pD J, rpiN1 - Dt,ot ol..¡?J r, rgppt
- .lnp)n't) ¡j1'! ¡JrvD,_D¡.) - ¡n'j')? :ll:¡ ¡lxf¡lrt - n)4).1
D)\lnA )D:l np?] u''l u'N it?y? Dlx'f ,.rD¡.{ ¡plf ¡p>':lD il:fDt
¡4X lr o) t't)BD rlT -.]-ui7? otr??]DtU ñP JN -'l-1.?,??l
D Jl 'l'N't Nln Dt'tD - ]r¡pl oDh T rt .l'¡-r iv¡l ¡r3 ,? 'l ,-.lDN

,'t?: ;DpiV lpl ¡;'],nltp Dy/ rDlrV nBl - ..lx'l ¡D'N oN
,'plID ¡Dl{+ iD ñ?DV eleD ,l:l!l .JD1¡ ]piD ,'tt,v¡7 12 nle
1D¡{i|pl >?f$) itlD ]D}.{irB njtvD ))u'v., l¡f}|lj¡ lr?itv lvfN
'tpvD] rgyD ¡¡"1 l-Tu \p¡D rp,o?1 1'?ir,\p¡D,!]Bv¡,l:?!.1 ;¡r)
,)D Nn l¡ D))il oN h{yr )? ,rDd ¡Fff? ,tlDD ry )XVV nBt .x>

.nn N¡ir rx) o4'¡
'lll ,1va nt 1)?v olP,)fry ,nrllr) nTlD lDN¡),'r?.]l),:l?t
nry)p nlypl ,orrE oru)vlD1¡¡t.Tt ilfi) r)¡$V ¡D )Dil) J)
]D lr9D trrn' ¡Dl ,'rlr_, i,i,ox).1) ,J) inNJll.o)gr o¡.1 ,:)¡
r¡1r ))Nat]p.t¡ :lf?t loru¿ vDvD oxt ,lx.t)rp¡ D.t:D otq ,u]¡D
n)¡.r!rtt ¡V) i¡,{VD ]¡I;r:DAp tryp n¡V.! ot:.rrDn erDl o'yf
TX r? ,;f¡+ IJDN :1bN¡ lVD TVI.Jn1 nlDryy/ on;1¡ )¡
lnNtl .o?)V l19D vrl,'nD ),0)t ,'lN'Dpl D-r:D N)l ,olu¿ vBylD

'DD)XV' ?nrJj9 Nlil "tvD nxv ,lt r¡'lDry N) ,J¡lrry rltlgD pD!?
]FN¡l - .U'I¡DD o)Dj ')V 119[tvr ]BJN Nn] - u'_r¡D ')D¡rr)]eD lDNt) ?iI¡ '¡¡lv o]?':IDB 1?:l trlv, ¡¡?¡,1 N'pv,)]l.{,.tJ,ll
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tr?D] 'l'11) u,x - ¡'iD'iPFD ¡2N )?1 v]¡i! - )IrDv9 nL¡ptr

:t)r))t - tr),1. ?D¡ ]D lD¡"{ gir¡ r¡ r¡ypsi ,.]nñl ?¡JDJTD ]J'1t191

T'f rV'9 yfll - r?))'lJ4]o?D Nln - DD.J ir!.,rv ltDD xrlr
¡N 't 199 - .]¡Je or¡9'! PDy oJ)D )? N¡n )¡ -'l¡J)'l -

.ot u¿212,iDñt ü i99?].D¡-{ 1:x1 - ou¡¡
'rltJe¡ nNl¡?2 DY/?t - 1¡.1'19 )y t?'l?l J¡tt )N e'19D 'r'l?l

.J'rJtoD )1, l?J..l Nln'! ,'fD¡-{ ¡)'!? N;D, ?l ,1?11 r¡r1 - .]np)p
)2tx1 - ñp'lli Nn] - np?f .ff i), il?y o'l)ut ,Drleil 1) rBxl
rBNtt q)¡ n¡¡,{ 'oltgD lDN'!.)'p:t >y PDV 'pleD1 - lilplll
n) tp,ñl ??tNyrN 'iN'r)¡_{V ,lmD :9t19D 't,cñ! .r¡r1) :rrrlsn

D:?l p"ljDD ry r)'t1r)41,ll'l'.!9 ,I, f?l'r ñ¡D{] ,lt(vt( ltN ,t)J'r{

,ill$"! ')P"!gD 
.rDNt).oen nlj)D rDN il?20 lN'r:l,\-r}$ n'!f?'lJl,

rpx;1 -nx)p )! ¡'ilvn D?'l!¡ - nNt-n?2n nl\t-nD
)1¡p lxll rylD \ty4 l:)4 rtrtl .¡¡?N n¡9n 'PN DN :e)'len
,plx ¡Dñt - .il!D >y 1D1v Nn] ilg? 'l?)t Dl)ll - 'rN]J NV)

Nn 1¡Jl :Dl'190 ']B¡,( - "'lllJl 
npJ Nlil il,,D nlD ):l)|.!D nX]

)p'teD] .ñy?¡f fg ,or1g¡ lDñ).tr))?lD D'r"r'-_l :D)tN DN ,\¡nf,9
:li.r lNr:t'rJy D).tl.o:Jy? Dy/ 'ttto ¡lto¡ u'I¡? n:D )? ,PDV
ole'rfy 11,,:lD J¡+ ,e¡9¡ rBÑ1.]N?DJ ]N?,? o)\tn nry)D nD¡l
'r'iy ll2).\F.n r¡ry ll,?l],?V rD¡.t .r!D JNVDI]'))yto ¡Dlq 1))
nl ,'lpl'pr"lg¡ rBÑ1.l'Dp) orr)tn r)Dv tln lN'l?) 1r¡r1 xlf)
- trt>lvDD]D J¡lD'lf ¡ry]: T¡-{ nl)1 ry19¡ rDN'l pD ¡D

lo)rgrn )'f¡D xl¡l
o'ipp itlil sir¡ :Dr"!pD lDNtl - lJ'ry) oJ'D Q9 D )il?l
)¡rl oV1 rD¡_{ ig? D')g) DD ,¡)"reD IDNI - lr¡P ll):
- .)rpy tr't NegD o¡ .l?D o) ,)¡)l )X Nfl N) ,)T?t - ,)DlPD'l

illl )ry Nr)t -;P)yl fJe? nlv,¡¡) - ?l9 r¡NV) D¡ :lpm)
)y n;r2u11 - l¡'l'1¡ )?¡$?l ,¡v?l ))ñ'l tn't )ry xi1 - .ilJ!'l?

.p:¡) p¡J:: r¡v/l J¡yJl{ o! )p']gD rtv/?t - .'l¡l2F

tnv¡lr) rBxrl JDvn p¡r'ttDl .lly:t ,n2!¡ 'lD¡ ril?t

r¡'p rnfpir u¡r1 )¡1 NeD niD vrrlq ,?g Nln ñ,p? ,l¡Dl2-l



tY'ü sirrt¡ )Ú nrtrl

rD¡,{ :T? iD¡{'! .¡J)yJ !)'¡ )ry m):p )ln ¡r)V? ,¡rVr2V¡.!
.Jn?v T? rD¡{.r)n?v ,'r?!j¡JN)

¡ü)'Nil )?p D]¡ NlnV, ,'rDt-{ ü'X )y IVJ,lJy t¡JN 1:A
u,?V' ylt il¡¡_{ lrlj] ,))¡DrV :J) ]DJN'! 'r?tD J¡jN )y pnvp il?A.!
.ñ:ttqt Nt¡,{ o?D r)¡l lrX1 tr)r;l1 1)}"{ nlpgr rrr)¡1¡1 ,)gt+ t
ñl|l,ltrND r)lsu) !'rhui lf pln¡l yl1 l?fD 1¡tN trD) l? iDN
rpg'tD] r?)'l lrtv)] )tl ,I,'ND )]Dt lrtirv 'r! .1)r¡1 ¡¡1,

.)gfYl n)r9lD ¡Dn'r )]lN
ltgN ;n¡N o:J!,?V ir\2Jvr ,ü rBrxl rfy pt:ry/p l,t!,A n:Dl
1D¡_{2 ,l? tIlDry .;¡r¡16!V ¡lnlD¡ nN ¡4lp N) rD}_{ nyv
p)DDtVV iDry ¡pD{r) TL{rn] - oD)¡¡ tN r?,lD nVU)V

1l{tn],'lrD. dr_r )N nJvryn) )rN!j r11o1},{ 12lDñ oN,1) rtr.1Dl,r1

vrPtp D-tls lJy N?ry ,)X 'l'¡_t'! ?¡r2¡.!B ))pf? ,: u?y/ ,¡fDllD
!,¡)¡ >t{ nt)y) ,)l¡ Ntu ojpDt ,l? '¡lD¡.{.! .irlv ,?1 J)Jr,?

il];N lP91D'! il¡¡]r11V)'! 029)'! ''tDN Dll lD{'irl - ¡Jry)
"nryn )tl n1!¡n ¡1¡31itly) rlDlt",rDN írfl ?;lp.;yl T¡lD1

.;l¡JD! o)v'se tr'l¡,(r)? ¡llD.p ,t"'t't)tuD)
.tJ¡'r vrpl) D]? ljya ifrDt
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ñp?Q¡ 1g?-¡¡

¡Jt'! D,UJ D l?t ,o)?:BD] orD?DD ,)Jiil? rDN üp nl?
)t1p ,)D? rDry ltp ilN¡ nJD D ,orD rD¡"l n:?:l .orul)r¡t
19] - Jnrl tr!9¡l rp¡¡ rñ)t .'trui)t)e:t rrv) ,_..|.N,!: >y \gppl
))r¿blJ) ('lrir¡)]4l?¡( l.?B oN )r ñ¡ .|'N ,Ji2l lFNrl - Jnb r?yD
r'rp¡t o¡yJ?t - .)¡9,? )y'y/¡)rg nry1'V) ¡¡,{ r?V?! - )¡Dt,tD
- )¡JJ'f't D¡$ J'|jN N"!ll,))p ¡ry DrNt'tD pgrlgn ]Dry ))p? N4l
- ¡,,t)ff) y¡:tD ,12pD r)'i-r¡_{ :'i) .],?Ntl - .)}-{tu,l oit) Jr-.!pf J¡t.l
DrN't -1TpN't+ q1?y rry 1.no n ¡ - r¡';r-¡p DrDnv/ u'Nl
iB Jrr - r¡nJ¡ ot)D ,I?ED i, rpNrt - .iTT)NT fl)p rq¡.l
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,'fD? op)y, D>D'! .rnnnl ,D+ )!, Jlrvt rv), Nrlit.!irlirp
J¡jN )\?)'lüir1 .:Lry¡ nvyu¿ rtD g2 n¡1¡ n?a vrND J¡,tN)
,¡V nNl] ¡t¡¡( Dyg t')r), N!.,) Dnt .Jr"!? üal J:r;l:Vyn
.nlJN n¡]!:r]n¡llD )! 

'|DND 
ñ¡?lV'ft,,Jr o),'i¡ ¡Jf)"lD o)"lsj

J']'tpnl :ujr unNo .|¡tx] ,af nD.lpl n?DD .rJelD nJby r?D
n¡lN n?t:r¡ trx,n¡D¡ ir¡l?Dt n?DD iletD nv,!D ñB njNt)
¡¡"1it¡,{'lv'ry ,n'tyqr tIV r! oV ]r¡pit] f:1) :1ty¡ i}iryv' Jn?
¡lsl¡ )! Jn'tN n,?y/'t ;lrr9? :VID] nlnDt il¡,qv' n?DD iJlfD

.nfql u¡l lA'Dv ntg.nf?Dt nDpD

''rpry,f?yl'rJelD il¡vrl,vr nv,yDD vrNn jnJN nry1v]}?
]D r¡291V rDIQ rvID JD) Nl¡ DN ñ¡,nNl rvy? nx )juNt l)N
lBJ!' ))¡l ,lD¡,r] .ilx Jrr? il n?DV ,n¡,{'l'!lvl,D J¡JN )p)l .rljj,?
Jr ñ?DN! ,o)Dy? 'ltv pl'rJ Nny/ .lP? 

,nX ruy ,ruN ?]N?+

.)ry1q¡pxlu ornnn
,rp¡].:l-T1)94 ¡B'rD¡.{ n:lN Nlpl rrHl1)t¡ xn nrl
't?tp.¡n?D¡f oN nNlN n:ld? irl r! lrv¡,{! rVyD nln rv?y )J\r}"(
¡¡,1119] n?lN? r?p 1Dy] .¡nlnDt ¡?"lLrD t! JEqr'!lvtlt ]D )\2)
>! orlpJlr D)l"lJy ))v/ o¡JN lrn) ,y}w 1y uDn )l¡,r] vrrxD

!l¡y'f rVI,D \DP|V ,7? r\I? r) ;or"rDJN'! uDNn't¡JN
NpF? Nf NV)fl ,'D:)l¡ xf ur¡| f9 ,N?p .lt rp¡,{l D?01

.12
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T9|¡!r?!¡

),'f) ctjyD J'IJN ñ?D'! ,lj!,'f) ¡DN olgv,-fDry 1:+ ny/uD
))l$ )-10 ,')ri:v/¡ oN ,'r?! J¡JN¡ $!'A J¡JN ]D¡J .,lJe': Dyru¡
ff'fyD rDry .fi?vD r)¡fl ')1p, ,1!D rD¡,{ .tiD)D vru) 71DrD
t'l!,? iDS .'D !,1V,) .I1E2D ))¡fV, iDtr ,)n2vp n¡¡_{V rr> ytvn
.oD¡¡ )X r?1¡ nyrpg rDNl ,n¡v;Nt? np?DD ,-r?!D J¡JN)
.Jl ¡tDN¡ )¡t nu¡t¡: )rNV r11 o1ry :f2 -tDxl oN ,nl)VD1
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)s)l ;nV?: rt, D?D ¡lNg-19 ¡JNB vrtyr ,! 1P'lll ñ¡? ñTnD
nryJ1 r))y NV) .t:y )glq?r .o1ry ))f Jr D't'! N)Y/ ,lDX DJPpt

ol¡.{ it}-n¡ ,)r.r,{ '])l},1?'rD'iN lDN nnl lty Dtnile o)f'Iv ')v/
,'rD¡,( .))? ,!'!1r r¡¡ :IFJN] tr)VD r¡,{A nn] .trDjN )D Nn trN n!
n?il .o'ttt r:: r:r! )t:¡J) nD{¡D r)dv t)?D ,'D))y ¡N ))Nl 1-1X

)?N'! tl¡-(,IDJN ir]¡r'l1D.¡ .)n Nlñ N,pV' ,l-'l.D )¡-t,t)1 ,Jr "lD1N tr¡,{D

ol, itx o)1?lr? pDv nD,'ltfD nJa v.DNn J¡jNl..fll]?p.'t)))v ¡lt
ltJy JnlN pyl l?D .D¡r+ nxt't1? uv9 ,Jn:n ,! .rTV'?l 

,nl
'¡¡¡ .Erp t)N N) r?l l? '))¡lV ,!1J' ')i! ,)lS,tl.B ''lD¡,{1 l?lry)
,1'?¡,{'! Py; p)l )y r2 rjx ,lDlN] n?Jll PI,IJ n?a ')f!{ vDvv
lJ¡Dl olp p)'iv/2 ]rlDv' 'l1l'l .'n? p)l ¡+ lJ¡ll ,o1¡,{ l? ,n¡X

.)N-)V? ü,? nE tq t V Jr;JNl ¡)) trV ryD¡l,;PDD¡
6r¡1¡,nD)p r)) DV Nfpr )¡n¡ rlDl Dl ¡X rry nD
9J"19":N1r91l rD¡,( r?y'! .'l))l:l N¡n ]V!DV'ry,n'ltr¡"!D¡ nJnJl)

r,.t¡¡ Nr*/ ''D r?? 1)Dlq] tpr.')

96

l'il¡l nl?xa 
'o4JjYa 

t)!,

n¡.ru p)')' NV),rN'lyr? \tg? il'ln n?DV ,]DS Dlryl nY')fD

,Df2 ]DjN r|,{D n:D'!.Dil))f illl¡? n:!lv/ J)11 lNn ,o)I'i}' ))t,,

nJDv/ vrNñ J',lVl l? )¡'tD¡,( t)t$V rlr) ¡rptvr il¡X lrN n,p)
l¡"!D¡,r1 ,t)ly ¡¡.{ )Jr¡J) n¡.NlD n¡¡-(y/ t ¡18},{V?,n]Vl ltJn
trlil, oJry )¡,mn rD N,pV,rll,'lN )2xl x)1ü:N r-'r.¡ N) ,:l)

,DtN ¡'lT1 ¡Fr) {r!DV N)t Nln ¡nY' ¡"!BN it$}-t) ;l}tD Nln

)':V:l ,l?t, ,¡2DD ))¡!l n:fi) ñ?l,t r)¡r {ri/!)] ,l¡JN nP)]
0?1?11'l)l ;ftltlv JD? t)¡D J) )Dl{"!D ,)J'r¡ "1!':f il¡JN )¡)N")v',,

]ln];l?)!D ¡l? J)l nry 19?p n?D r-rlt)'A'! '') lnju il'N o)"rñN

J¡'iN )'!A] o!11 xl ,y oP] rNp ]t, ttfy o!?] ,D ynJu' D):¡-{

n'!gr .JJl> ñVy'rV$ )y ot¡¡ n¡¡ J¡pD T?Y/V rDN)l ,t¡DD I¡ur
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o?p¡ ')f ,y 7pD2 n?v

Pl'rr" ¡o) b] l1D)D nJD'! ,'ll Jt n:Dv' ,]D¡.t o1ry? nvup
r)e )t, .Tbn) ñrvr,,) ,,NJD) ljel ¡, n?vp T¡(] _ NlD? 1ry,rt
utXA ¡D o)lrj2 -.(-'N ,ñ'r tt)ilp- "'DN!ta¡ DtD)n lt"lf rJ ,orDñ
n?D .N?D? lpD) PJrl,)]ry lnüv irD 1?Jr lt) J¡rN n:Dl,N:|nD
J.trJ ln?)N D lp'!I) ¡DN Dytt .oP p-T¡ n?At Dr );1o¡) )ur:
N)n) iü 1D¡,{ .NlD? lpDt pJtl ,''try ')ü ;l? ,'i, rD},{ .lp.i? rJet
oft D lr¡_{ nD .n7D? nplr oD)Dt ,D?pD ))? ,y lDD;. t:rru) D1D_2
¡rl¡ r?,1 .oD) N)t o?ptn o)Jy¡ 'trtt l? ,ntn lt)f D¡,r) ):?

'-'D¡() o?,pt ngD p-T¡ it?i|]rA), ftn n¡1trn ¡9 olr )?¡ )pr:
rD¡.{ )1¡rl0!.(ott) n2r¡4 xfry tri-r'rr2 p1x),n12X tr'¡Erv
ry ,otl );l D nV'Jl, nl¡1 .¡9D )2tx n¡1 ,DJp,.r J¡JN1 1ptn
'ry ,oJpp J¡JNlv trr),! rlln ry:p n?D] 1¡J4 )1 .|IJN t'!¡V
vr: ,D)j'rX ,ü llPN] ]¡?'!: ,)tt tN+l o?gv' Dr).l¡ t? il+pDv
upn ))lx tn5t o)t'i,o), o?D D: 'lrN'! nt1¡ ,'I¡'!lDN ),1 lN?l
¡rPD '1, iD¡,rl D]¡-( 1fll2 n)V l?,t ."1¡l) lN o:'!v/1, trl, >?l
1nry.1? o?D ¡9V1¡21¡ n¡N'! 1T? Drtll DpN1o?D ilm o''r¡rJy
ñ)?JN ,)d! nD¡._( ¡g oJ) )21 r) xr¡Bl rD¡,{ D't},r v.,rv r)gD ,.ln ,J)
"rD¡.{ .Dv/)yJ l-1)?l D''):l trr'rvry "tpJf ))tx r¡¡11io?l;¡fll rp¡l
,)$ r>+ry orNJ oilv ,)pn ,J, rD¡,{ ?l'"Ftr ):lx n¡x nD')gD ,J)

rDN .(r ,n") n)yv/') "oty¡¡ N) ;l']v+pf' ,rB¡¡ o¡r)¡¡1,o)¡tx
r9D'! )'l J¡JN üD llD .10'f ,J) ]DN.r)t7 o1¡,{ J¡JN Nfat 1) ,J)

)J J¡lN or)l¡1nlnp DV ¡Vy1NJrt )it't) r),) J¡JN n?AV, oJppl
'l¡'iN )t, rtnu) nfT t)iln? 1!) J¡JN N+ 1Dp2 .n?9DD 1J¡: p9
,:b-rlNrt¡l o?t Jot)?n1 J!,:tt r)e ¡ry )1D n¡g .o?Dt )9)'! oJpp
1r9? >9I ):l JIJN >u )s,. Nl?1lN?A.J¡JN NpD ,D rp¡,{..¡¡ll)
,D iD¡J ?D?Et lpDt ¡i?TV ,Irril-l nD ,r)? ,D -.rD¡,{.t .l¡?.!) )V

."o?pD ,)g ,y tlptl, ntyr" r'Dylp ,t¡,{ ')Tpt!j ')grl
,?r ntivr) ¡r¡t¡g t'rB)lJpy.,)r r'eh lp;Jn l1flt2 nVA ¡D
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'l¡gx¡ 
1ro otu nt¡¡ tx

Jnvlx) ilo o¡v, ¡t)? Ntv/ ])trN nuv ,'rDt$ vr¡rf itv,uD
or)? oN ,NlN )-1.?il nry ¡te)) rDil nD¡_{ - .nT$ ¡?D ltgll
,v?)1nv$l ')¡lD4 o2t}, nlDx t?,)¡vN+ it{tr.'¡¡1r),tr)"!+'fD
or)lD'! ¡t{ IrfN ¡)11 nlp¡ t1f ,ñ, 1D¡,{ r¡ry n:?) - .ilTvJ?
))!!, ntu!) n:'tl'! ))D9 o'tppD N? )e¡ur oJtO )! - N'!9)l tN'ill

.n')?l n?! n!]))4 T1;'!]lrvD
)t, J'l'l)t JeDvl IDN u¡p x4¡ ?nYry nB.¡r1¡t nr:j nl)ir
nry? 1P:1 - .ñ',Dr? DYj'i, ilVyl ruD rgDl trJ¡gt¡] o'"!?D
,i¡? 1D¡,{ - ?nTlD It Vy rp?l ?n} o:l l?n,c 'J) n?X ,J¡V¡J
))?1 D)?t D ¡yDtj? ¡{)g - il'l¡9p ¡D? )By r"!?1{r,ovD]yp?
)D?Dl tg¡q tr),1Jtv[r] 

"tNl 
''?,in¡J)'tJe¡ 12)¡ h{1 - nTf,D

r? ,"rJ,lD Nlil lJeiDl org:ry nrg? lDy )2 v?. t? - N"l?9 .rlJo

- ¡]U? )1 ttl,?D ,'l) '¡iN"lll - ;¡1VI 1D )y 1) r?D '')N N?^tlX
r¡rvy] - nlD,p ar¡N)jn )!,)Ttl .lvx]'?g? Jutg) nN rlrsut¡-{l

.ñ1;?'rjr? rlll trtY/2 ]JDp ,, IN )!,ov )¡"l.fi?l - n'lr9Q irl)¡
n?rvnv?l - ¡'ly¡ tr,5yj¡ ot)g n: ¡ry]i"| otDJ v''!¡'tnN
ntrr) n?y) ilpu; r¡,{ - .nlv?r D')g ty n¡'iN n?D ,"r?J J¡JN

¡l$ rNl- ,N't?D ]V) rf iv )¿?¡ - ñuD, llnD ¡¡2y] - nlDl
nl)t D nvy'tü10 D,'t!¡q¡ nvl rV{ - ñl}'lpD nylD ,'>yl
:'1, 'lDNtl )lgt ¡N'rt?) - itl?)fD lv ¡rt+ 1?,!D yDq) r¡,{'! - !nTf?
nlrJu )tDl - ?nT¡r2 u9) TJev/2 ¡rvy lV¡$ ilt¡ nV,UDD np
Jt ¡'uy )r - N'lrJD N¡2DJ o)Nr) Dr"F1 o')?'!,lDy ¡Jryn il7tn

-;N'li?V )!D]irl?)¡JN 1?]1? 
'))J1¡$ 

,D "lD¡,t - .n'Dri7 4¡l
n¡,{'lv?l - .N'lprrJ ov ..|lrP )l ,ill¡l n¡-{l Nt rI: ,lrp4D x) oxl
ril1g ngrll rillD ,Ú'rDNr o'Dv> J"tgg ,o)'lp ¡DN )-1¡1 ]VD

'n'lp n'J Ntil t?
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nJ19 JN orllvi n'b?2 rDx rrt? ilrD'!]yD']¡¡,{D 1r Dnu' ¡J},p
.lJD) ]DI l¡?)t n !)g ,:l'Hl ü1¡ ¡nv'?l .)¡Jy?rp uJT,
.¡J1! JN sr11$ nni?),D]lV r9?) ,rD|r ?l)D Pn' ,J' 1BN
tlir ,")J¡)? N) JN ll¡)? oN ,"tD{ !Dv'D 1'lr)? DN ,1jD¡J ,Jt "lD},{

nDt)D+ x)'¡'15 1¡241 .'?1; nV¡1N1 r1r1 rftllp
19?> ltD\/ tP?] .jo,t t) )9¡ rr21s ¡jv/yJ 1T i¡¡JN2 üA
Nlp N)]nJy,pD nll) D,?D np2 J]? ntv ,J¡'ljñ9 nlu¡¡) or1lq1

,rn¡._{ r??> 1)A1 .rn}_{'lJDn )p)t rrg)-'rDf i¡'12 rlD r1n .ol)2
]p1l)]ln?2|t Jl v¡9,'T"nl+¡n nlDv?r .nlttr Jr v¡g? Nlu ''r¡
'D 1D¡,{.o)']]u ¡)?t ,ü'rDd ?+D l?n?,J)'rDd]10}-{]ptl J)
11¡¡;¡t)tp 11¡ ,"1'lr)? N) JN lJ¡)? trt{ ,'D'tBry tDu'D iJt)? oN'rJb¡J

,1t 1)'tn N¡nVr?l .J!'t'D vrNn iPD 1lD ror)¡p x-r;¡p ;¡¡1
pl¡ tnlN n?2N )t2)t 'tv''?t T.]:II i)V] i')V n?)X rr:y )rgi)
,9I u,gt )ngl J¡lf, f¡1 .ol)) Ntp N) JeqD \'¡Zitg'?t Jr?D

.1) 1'D'!rqrrtu'l.|n,P
,J) -lD|.{ ?1)Jn n¡N]?n? n)'D¡j]rJut rn¡ n1)¡r tr rr)pl
]?D !irf)::Dlr oJruj> 12,J) 1DN .ovD rJ¡)? oN ,D1]yr ¡J)¡?>

v]? N) Nm]j9)?2 o9r)?il] rr¡'lyp r? lje2 rDl n?2¡-lj, )nn
N)V ,¡jDIN n'iNe )¡u trV N!'tt o)]]vr ¡)?t lrD ?Dt ,nptN,?
,D l]FN n)NA ¡¡gD np21 ,]n')Ul. ]DN orD rtu ]D? nlD
1ep fln2 '11 ol)?i:t 1p .1t1)r1 n¡,{D tBy 'lt¡-{ ,'rD¡,( .'lt"Dt'r n¡.,tp.?

)? ngyl n¡gD 1¡JN iD? r?pt o'"rr)r rtNB u)v, oV N)p¡
;PB) rJl9D rtp 1? 1¡¡1 .rr{rjltil1p vrJlnt D,Tvr ru''l .rr?'1}

.rDt .1r..!)"I .pl,{l
'tl't) olr '1Dj) Tt| "t?1otv/ ¡Ju)t) n;'hv tr'ld r? 1)r!)
,N?9 'll 1D¡,{ 1?V .rPJ 1 rlyD nn? nD ,!lJ' Dr}-{v ;ovD

.Np)y r...|l;l¡D NYrD't ]y] N19!D
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lJlvlll l)?Ntl l?:] trDl oiJr)92 trV'?) .lf,'J¡ tr)eruy ot)? ¡N]
'rpNJlt.rn'l? 1v4 )? nry l'rt 1¡!l,jJlv/N n.>¡,rv¡l.l!,?v?l frt¡jtl
)n''l.ll,'l? ol¡D :l:l?D ,)ly¡t¡ llD oN r¡ ;;¡) :tu n)ñJ ¡luy ,'t)

Tn l'¡_r? )J'rl i'uy '¡)] ui)Nn n¡,{ ?? l"!..i.?l ilry2il NlitD o'ltD,o

.)1n¡-{ lr)? ¡r)l lrnr )g 4tx1r9¡ x)1
¡ü12 üDD r)+ illDl .':¡)tp¡ t:t> n12* nX lvir Nrjt
n¡¡)1 o11ry },,9n) or¡'l orT?U 4?'! 1¡f \nD )Jr¡ ljn"h{
r1¡?Ntp nB ,n?)x ¡¡"{ 1¡pD )xvtr .llPn )11: 'lP¡)t o')y
i.rp ü,?D nDv/?l .¡vrD 'l?lt ¡?xlpf ?+ u''lD ))¡$ ,'1, ¡,?N't
])¡'ii:tl'! ly) \nn ,Jr¡ ]Jn'tN ,> ill?¡V iHir r¡¡¡ ü 'rBNtl

il)J"t ))N,üpD ü'rDNt).il-l:l? rn?,'l) ]DÑ].1)') f)])¡Ill¡r
.19D 1'?y ñVIry]oVlD illir¡] o'v'10 irvv+'ullD ¡'Dl> rnD¡V

.lt Vryt't.\))tn )f't! )¡,Up¡rl;p1t!, ¡N i'l,t3 ,'ti'lt)N J) tDNt)
'l'rr1? 'llDltrD ¡.i)f2 uD¡t 

'¡_(v?t 
lD ))g¡lt n?2x o??t

v)-1: ]JDlrrD irl+?l 'i¡:Nv/ N:D?rj¡¡9r o,üx vBvlt .1.?40

ln?2N t)l:.TVD ¡tt))t olp n?xlB¡ orv/¡l.;l?PD'tJr''!?]uP
nDnyr npv/?r p¡'l,t lp?l]lD'lNil nJNt> l|ll l)D) r¡?t .J!"!1)
,1 ,I?ED iJv;n?l .Nlp) x)l ¡n?2X vrE r.jt irl )), ;i\P nn¡?t .ntJl¡

rñ)ryv?l .rñ'l?D iv,¡-t vrNn 'h y¡9?l .Jt"!T) 
'nl2¡J'?il1ry7,uiüD i11DV nD 'n''iry 'J) l4Ntl nvD oy ltrvy irp ,rbN) v.rtNa

J) )ry)? r) ;)JDD 'ppglv r¡ry1x)1 rr.lJl )l )n'Ey ñ)] ')p,?
.,2l¡)V nDb oDye ct)N D.VV''l'ltotN

l¡ ¡n?tN Jt 'rDN'l D)J'rx ))D?DD 'J, lnÑ'l urND ln)lf?l
.nt¡ tj1)D lgnD ;f,gy nvyY/ Nlrl) ntv

9t
ogt 1lü o¡'{

itl"lD ¡J!,?"lp J) rrn] )J'fl rryJl ir??V ,'fDN tr'!ryl ¡rvtfB
\tq ott )p; runxn J¡'tN flVy nn .oItJN vrJiD) o''rru J) lt? N)1
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ur)D¡¡{4F rñ?rx

r)D'!rnJ)f ')y ]D¡.r ury n?av,n?.l]) qtr?t DD?D nnry
ngrrg 'D n?? N)V lNro'D ..|:?t,trPn )i'p'l .J¡v/N] otr? nVDD'1,

ilr+ uJrpD ;f2 ¡rDJ2 r)lx ,¡:lvr) 1)1 Drp ¡J¡v/|r'i, IDNn1.n?r.rpl
liip )>'t)N ''! lT)N D¡,{ ,nf ¡nxr!.:$p nl4 rDl ng)-19 Ntn
u1n1.o?,pg rpn N?ry ,¡N¡D n'Hl r:yrv.rJn2 :nry x)1 n¡,( ñr1
r?x iti2 JJlvf{ tpJ¡l.oDtt ¡p)t'l?t )rll ol,))¡ D}lt?l.nv¡(o
N:¡-( I¡ril ,n? rpxr).olT)?D ¡lD+ nry''!¡ ¡41 ¡au') N) ,rnx)
¡jB?IDl vrN, J¡jN 'l¡¡l o''yl? v.n:) ngry2 ¡?0t ?n?]}lt trJll

.'tl
NV?]n???1iü' Dry ,)'l? x)l nx¡vn rb¡¡1rr¡r¡ tJ'l) N)ll
nN'!?V o'!¡,1 ,> IIXV ¿'f it ¡¡N 'orn.)J)rit 'lJt"t ,'tDñl tr)bV) Itllt
)r:Jv'! ,lir'lN x)1 :trB ¡r)] nN x)l ,DI Dn'ppr ,r)rf1 2¡y1
DllN llo¡-{lN ,DDy flVD 'it? ;:I'!D o?)lJs) oll),'l ol)pi7¡

.np?pyD oriD*ir )Nl¡¡,1V )!¡tnD::yD DDt'! qrFDT
j) r¡?t n)l¡ D 7, nD ¡J) rDñ) f'le> lDI rn?>N Nl irtill
))"DD:t )¡jN n?] vj-rnD ,N?l )N ,J) ..tDñl .rr¡JN)D p¡Jljp
,)?t ,T'l?pN Tl$] ,))Ji¡._{ n) ipNtl.'tf ¡tn¡] rT¡p ry2¡1 ¡:lv,r1
)t]|l n¡N '? '¡lDNi 

N,pV ,rf.l9F t)l$t;]fI t lr¡-(V ,ot),'lJt oIry

" 
l¡¡ ')-1.?p¡V?t t)-r?pt ,¡HD nvl| nn?2N'D rnNrl nly¡ t¡¡11

Jn'tN itlt'l.r? )?'n?t 
'plu,¡ 

ln).rr'lrl'l? uyll .lDN $¡ ]JnpDD
¡ry l)ryVg'ry.))Jr¡t xl¡ n?)Nl rt)l¡ Nln ')yA ebNA D,tlVD
üpD )-i.VD rDry oV -rrII .Jrf! ))Xl )).t-rtf Nln ,iDNt ln?)|_{

D,)'DY.,, ly rpy n¡>¡ 1'DI11 .üBJ J¡D?2 t l)'1 ll2?l lnN..}:)
¡99J¡ nP¡ )N]n-\D rvr_) t¡JN't'l)D ,nt)N J) rnñl.I/D):I th,{
.lDyDr ln?2¡-(2 l¡?t'lr't)r1 1|¡"l olr'Dvr iyDB npt uy?1.?I
)ryrl )N] l¡rl rv')l(l itgN Jr nln¡l ñp ,J, "lDN'l Jtt n-rlw)

t1'01>1',J)]r-D¡ l¡JN
l¡v/x n¡-{ N;nl.J¡'f )x u'Nn r9?l rvD oy n?)x T)lt
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TTt]|n ;Jy'uJn2 ilfy '¡9D 
r).)¡,{ N)n ?¡1n9Y.,,r o)'r?y) tr)D'}?l

D''?))t )y ol:r'F n¡¡_{ tr¡v 'N)¡1 !r9r_oD ¡N 1) l¡Nl ,nJl'!D
tlh)? trr).:r?t n-)V)ll v'l'tD ¡rt nl?¡V Tl '¡lDt{ o)] .o))'l)tx]
l'? ilf¡_( n{ry ,¡Nl't? )! .1'D )rnN )'l?,! ¡ry ¡?)!rr nD¡q .ov
l¡DD ni:rr X)U .lnr)X )N "puyn Dn¡t) .y:tuEn nN r) lrrn¡
;nprtlt ))x'l?,¡rvy ]Y/lp :t) 1Bt{]pD)N) NP ¡¡?>¡-( 1¡-{.y19,9D
.ltit Ttt] ilrn ytuEn nN ¡nr)N ni:rt't n)vJN ¡t)l r¡u'l ¡nN
lt ;p¡r¡t t''y¡D lrv./ya 'r:jN )? iltit'! ,¡nND v/'N D n-t9 lN ,it?)

.r!'r_o¡fr trJtyt l)u'yn lryv/)1 D)tX'l

¡n?2x m?1.'1,!F9¡ ¡rr )¡l ¡n?2x TtD ¡h{D ol"t?:[D iDtt
r)Dy¡ ,?.! or¡Ju'l trr))iN Jntt ))l:t .I:IDJD n)Dl Nt:l n¡?lD
)* ¡n?)x rpN'!.onlln lvr"l¡? o?)ll¡.r nN't ;DilD lvlp x) o)tvD
.lnr)x) rsBn rrnln ltnrl:t)ln¡: luN lcBn r) "l¡nn :)TDtn

rJvpD tr)],tr'"!g9Dp]¡']¡-{D'l?lrTD tri\¡9r ,J)11t tn})X ü l)1)
.o'I.pn? r)y't,ln, tD rNv?l.¡¡"!l{D lJJlD lltN)

oTpD il¡?D J¡yrfr ig'tt,tr?DV-N-'?D )¡-{ ln?)N TtD't)'-1D}_{
n3¡ x) ry1¡ ,ttl inrytD n?2* m?t.n1y! oy r)?t inJN ¡)tptq
¡?ly ,'lP..lD ¡¡j nvND n¡N'l]u¡_r)] .¡?+1 n¡?i| JnvN P-t,Jilf?
lul'( trtnlN? )? ¡X rf¡2 nlD ñ)D)n )?,1ñ't+)¡) rr)g>¡D2qD
'D]D ]V'tt N)tD ln?2¡-{ rh.r'r)rn] 1¡r1) n)!l NT).ñry1> ill
D n¡vy JJrvN rvxD 'r¡J) rn?)X rN v.DNn r1]?1.¡y+pD n\r

.'f'll?
l),DV N) 'l:lD, tDl )yryit D¡ :tr?Dyr-N-'rln )X ¡n?2X ¡nx;t
..l990l llgnD onn ,¡r,rp, l? ,y ,D+2 ¡¡'t'tvl D2Dt ,tJp?

,ylgDD'! 19PD ,),?D n? ,nDN otit)¡:{ NT )? t?)¡,{ n¡'-{J] nDy'!
o?)!D ¡ry o)'l9ll tJpt yDV¡ TN .T¡JN i.i¡)2 if'!t¡? oVD]
otQ .il:?)1 Dpn oV rrp)¡ or¡ft7¡ irw)lt u't'fD ¡rt D+¡1

.1: rJq ,r1J1> vDV¡'
,?l1l TrD1 ri^{,? rVyTD o?DV-N')?D1 .t¡rr) n?2ry 1):t
¡Dl .¡D) l'i¡D ))+ nN )1¡7 J) Ty 1?¡? trg¡r n¡.{..|:D n'}J¡D

!'lB¡,{,)¡-{'lg,? r?2 rh!¡ ln?2¡-{
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.o't¡rp? ir?il DD? l¡N,DN o'.?))ti| lNJrl'rv'x?'t
.'tttpr Nvpñ trtvi¡ lD?p r?1 J) Dt?l ,.1? 'tlvf4 e'y?)

)Nlrv'Nlt .n?lt) oD) ñ)¡) 'tJrvlN'l ,'lJvrNtD Jfllt ¡Nl o'?)IDl
,¡lJl)A ¡lll: oA) il)¡) N)l o)n1lNl ¡'D ¡t:ly nVNDV,tr?)I?
¡l:'l¡D oit: 1¡r lb:y+ rrvyirg ¡e?t ,'r'D¡ i¿D ñttt rvrN?
.o?'r nr'rn tr?)U¡ ¡ry ur¿f n1y¡r¡,) nVND r:¡l .oT,pD?
.o)?)UDD >JID) )n)1 )rN n¡¡ ,tt ñ'lp¡,{ ,Jflf2 n¡yt Nl]V,l$?]
'¡2 )! .ot_tl ¡)¡D tttN )¡X) )l¡x N),¡'e l't)tqr? rV,Nt ;ñrND
oil1>?D )V,)¡_r t)V q2'ltf?V Dr¡D vrpl¡t ryD iV )¡j l)¡V upfry
lYr4l lrYry¡"| u'y2! .o?)xD nx tvr"tp'! )¡)1 n¡9 o¡Dtvr ¡'il?
oJry )? n2yJ :T¡( ,n¡urp 't) ¡Jult np:l )uln .1nv/¡.r J, ñ'l¡]¡,(

.pD)'ntNt )NJ'T'DrN] ,rrrp1 rux) )IrJ'f .nBI,?i*lt
.'I:IDJD )y'r99) n¡ll,¡)J"lDNl rgq? rtvyD ,v,je'te rt,
ogn ,n?2¡-( ü 1¡) lg'¡_t ,199D nP) ,h'f2 'l,lpr¡ N? rVN?
ñJr_lDl ,o)-!!gD .rtp .o¡gg ¡?¡D nljtD¡)] ,nJ¡l 1t9D
¡lryr D e?])Jl¡ ¡r1t) 4¿t .nt"!¡ llnp lq¡.Q o'ltn? n¡.{?B{t)
iD| ñ, TN ,JlrJDrt'D ng'y rD?,? tlLrt .¡hgvt o)'rlyt ol,p?t
p¡'lv,?l opr_1. T)D 'tDt2 .')l Nl rv¡t).! .ol.pD? nljnt pqy Nrl

.tir?2N)"1.1'D yDv N) ]1DJ¡ o)).o?))lD )t, lPnv
Nl rv¡l? .nlvln¡ lnYr¡{] o?DvD-N_r:D )y 199t n¡yl
i|??t.n¡'1¡ Nrl Jn'tN n¡r¡¡ x)1 tr¡¡1¡¡1¡ ny/ND ¡'Dg ,J¡'rJ
rq¡f ¡yl\?D ¡¡-{i¡t{ n¡t¡ tlr:) Irr.iu $DD v/?t?l n?V )¡r vrrxn
1?'2r l?fl .'irlv/x >x t?vD t3) .:¡,pD >y nf¡ll ln?)x D ]¡)
ory-lir Dr?').! ¡ry ¡V¡q nJll ,r)pD )! ¡!t\9D nf)D rV'N?
n51 .onll) 6r¡1¡ o1¡y) n?l) D¡)).n:ry1¡ry rp;) nf4¡¡1

.Dr)v np? l)D)
TUyn ¡'l) ñ)nDf l: ?).¡N¡¡ )y) ¡n?)¡-{ Nr?l,Dj'D )r:l?l

}D ):¡-( lnJy ipyr,? runl ln?)ry NTI .ytpDD J, ]D rViN
r)flD 1?ll,n¡?1¡ ril?t¡-r Nl?).l¡)rn or?)I? ¡_ry ul¡Dl ,r'v/yil
t) rBx1.J¡Nl?t I'VyD 'rtmt .llgDir J) lD rvtf ln?>|r ¡¡-r
¡Jry ;J' D?¡]Dr¡+ 12 ñll¡V,!tp,_oD l? '¡¡¡ nxi )y¡,lnr)x
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il¡?a ,¡TlD Nl 1V¡p .r'ula )! ir)'tvrN"!l r99f rI?
N? n:ft r? nDn ]v'N? il)ir'! .n¡),1 ¡¡_{rt2 ñ9!4¡ ¡J4Jy 'i¡v/N

- tD +tn] ,)Ntq )f¡ )y'x)q ,o,'I)l l,l1? ,)i ¡pjrll olryl
uiru) n\ n)D ,tyf N) irx'l ,rD¡{¡l .'rNp l?Dt nltp nV¡{D o-1¡)

Tlr?! Nf¡ )! )fp)!'r ))41,o')r2i7D D)? ¡t{'t '¡JN Il?U "tv't{ tr))vr

¡n? l? lx i,lD lr.lDl ;f'!p)|D ¡}"( ')ry n},(Jr nDy] ,))?p¡¡l
¡¡?tN Dil ,r21p2 x) )!pV ,iDñt unle 'lyl) .,Dytvrl)'r D)e)t
tnNU .)) 'r,oN) )'pr tv/N n¡n vtuEn r) tr)] t¡Nlir) N:r N)f!i'l

,)> ]Dry lnltN itN .:r? :aI l9r ¡l']tq N)P? l?¡]r¡"!t{l vl9pD
ñ']vu DY.,t'lr ]v,¡t v/-l'ID ¡)f irl?¡"{ tr)] nP.I) ot )?+ ]l]Nv
rrv/y? nPr.Dll+ lvva o:i?? ¡¡.(.nt?I Dpn ¡T¡ lrD2l o'f9l
J, 1D¡.{ rv¡l? )J]¡ r)rx x)B¡l t)fl ,r¡'ltr? D¡¡ !lp,_oD ¡$
lnDq?l ,¡N\D n+l? ff'rtv.,yn ¡X JJIV¡{1 u'tNil :rN'1 rV'X¡ .ln?)X

.1Np
6111¡ 1f¡ ün ]rnfX? r¡i )j)?D )lr¡ n1 )V¡yil J, ]rjl
n1)ry n1B9 olp x) lX .on oJ) )21 o2¡y; np1 ¡D o)l .n11¡
pr\Dn ¡{) or).lgt ¡'}V}I ir)l x) u.l.ln fll )! ¡nil ry/}_r? ñ)?
nD7v11D ¡,l¡'Dft r) n',of ,10ry).n'lJ¡t lp9!2'lyD2 og)'19>
NVDI Pje)lN n¡yl ,t u,l ñl]D ltttp x)¡ ?nTnf PJoy) )2
nJTtl ,]¡Dt Nv'Dl pJoy) Tuvn )n¡¡l .l¡t D)]"!¡r] ,'lllDl
o)n']'ls orn'tjN.! or?)Iit'ri,¡j)t'fDD )?1 ilJn jyDy., )ntl .o)D))
.nllD n?ll ]¡ü] ,J]¡ Tgy vrl n'')J)e "l'!,:t ¡)D 'nL) nI 1"199

,ojr¡ rn?l .Ulgp o¡) p)llir Ntñ] 1¡rr) 6r,'¡y il? oJ)'r oJ, )??'l
'rDNtl]¡Dr NyrD tyl 'l?)y ñ!:Ntj¡* r1t2 ,J¡tt2 'rDN 'llr¡,( N?:)

n?1; PtDp ;llil ,nD|-t "ltviy vrN )? ,'')i¡.( nNt.r Dil l'ilryn
61¡¡¡¡ ))ll )? ,N) ¡¡J"! .tJrD )Jr) )?,lJ'lD rle N) :l|( .o)?)U)
t)?t ,?¡g¡? 'rtufn uJIt ¡IlDl Nyrnr ploy) ):l¡ lt) l)|¡
rl'l nB l:rtl N)¡,{ ¡nv¡x )2x lpNnl.cl}_{ r1¡1 lrrn) 1'?l 'l'il¡,ta
.]trry4r ¡¡1 ¡¡_{ JJlv/Nt u'}JD .r99?l ?r)ir n¡D,rV, T?¡,{ 

.r?y

T2 ru? ,12 rlrr] lry'N Dn ,))Jp+ yDu¿ ,ipya_? |IVND rDN¡t
.T¡rx l)l):l x) o>1¡¡11r1,'l¡Dt NVD+ pJoy) rv¡ Jrl,'rDlJ'l'iD"!¡(
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lN )l ,))J'rN nN] ,'lD¡,{ ,il¡!) .o)i5o¡] nN ]j'lr) nl?il ,¡tg)19

'! on) IDN),! o)V)l$.lrl N:) r¡¡¡¡ v/.ift ),-p) rlv+ r! rV'¡{ r)til
"loht¡ oJ"pyl Nl¡ ?N,n¡Jl) n??ll ]s9 )vrrv/D.)jry 1:g y"t'i)

u,Jr¡ N) .rvEt ¡yvl,pD J¡v/N,)?D nDDD.t) }x.irDf+ o).!,)'!
yDv/?l p)J'fl(,nvll¡"( ilp,tpx,¡¡!'! - orul¡f ))!l o)'l¡'iN nl¡f>

.fJe''rD! N'fF ln?2tr nn 1p1¡],oiJ'-"F1 ¡{]p.iD
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)¡"t otlDX¡t¡ trr'tJ':lD'p¡-{l,nJvr N'Dl oJr,( l?')¡$V ;nfry: l4 x)1
,? rg,;fJtl?D \lñ ,r¡¡13 rDjN :pr¡_{ ,Dr l, n)y .¡x Dy ü ,lJt)

¡t)V rll;l) ry'y N)1¡,?lNDt llpT¡ N) DpI ¡r?D'rqry o.ln?D
)BN tr¡ .ñTf!E Nf¡-( ,Jl¡'r'tf? o,'ru'D )? ;ll ¡:e N)] ,l¡h?
)r, )J1)'!rtr ;llJN nln rNlFqN i)'t¡.l 0¡.1N4 nl"tD lltN ñl+?
nl eyJl n¡¡( np),Ntn l?V1p)1,ilJlr ¡Jvry) tril1 trrlVD >?
,)Pl 

'N]¿rVN 
)? ?1py lufu o1g¡¡ 't?jr ip)N] n¡tN oNJDt

'B¡J o)] .tr0'9n 'P1D N)? lrll ,:T¡'l¡!, lslu¡ orlv'D ]?D ;12'!il
,lj!,] .'ifiDD >! D"ltlv )! l¡')a, ñylv? ,Drt¡.r 120;t¡jN n)'!il
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,)r-rv* Nn'tt ,ü 1D¡,{] tr)g2 n?mt ñpv)] p)g2 DjvrTtjr.lyrN
r¡u¡,{ N)v' ,ñ: 1jDfl ]]J] ;n'fv lT'lf¡l ,vrN r)4) ¡vN N)nvl

.tr:ry? D?|_{
ñ¡41V¡ ,npD N:p J¡)11¡-r, rtDl o9,? Nf? ,l? n¡,r'w?

TN 'nf 1D¡,{! nlt p>},1 
')J'r!3 

;p rD{ ilD IJ¡JN il)NV' ,'ltl'lN
ru? Ntv lpJN! 1? oxJ,r NtN;:lfjN:il'iN J))xy' urN )y ¡rNJvr
ñV{,_oD )? n2 igp].T)ll j),x N¡¡t tJlv/N TX]'ilV ,o¡J},? il)¡-r
.il1;'t2 x)1 ;¡f n:tnxn )).)¡,t'pr-{ :'D nlp},{ .n)y¡ oy J¡lN n'Pg'
l? Nr¡Y/ ,J¡ ¡!'!J) ')¡fV .;tp)"!02 N¡¡.{ nvy N) rD¡,{Yi nD ,) )t
,)2 ]DV ]D!D ry 'P¡pN r).)N! ,'tny,|rv/ )y olsvl rny: x)l n'I¡

.ilD? nD n!$'u]
Nl?l + n) nln¡,{] 'fty j¡jN2 n¡,{1p ¡},{ .1D¡.1 it)v it)'Ilpil
N)V ,t) rB¡,1v, ,lDv/t T¡ ,¡lD¡,( x)¡1,¡2 rD¡,{ .')fl ))'t'r¡( ',y))¡ N)'l?'Df ,Dlr:t o¡tx 1) rD¡,{V?:D n1F4{.ofttt. ;¡D*:lu¡
rlu?y/!,hyrrv 'lpl yrlirv ,'l) 'r'rb¡st ü ir¡y )?4 ;J¡yuv]Dt
T,?DVI n?ryiu )¡r:),D 1D¡,{1vi'NA r;N N?l.n¡UD+ ilr¡ .P}-t

T: ,rDry] vrrND ey .ldryDv l¡,rl lrtir )?,A?¡-{ ilvj¡ l¡'iN nl¡D:}
1li1 .olsvl ilrN r¡u|,{ x)1 ;rpt)v ¡rf{v/l\9D r)rt{V ,n: rjD¡Jt

.ñ:yl r-1.11 nf rt¡¡1J¡)J]¡-{t J¡12 ¡tDl rlyD
n,p,? n:4V] 'piy? t? Drt¡.{ 'NTPVN? 

nt?Sl NrD n??A
ot, upjp{Dv t)gD NpV ,¡r1r nf Dy .nI l?)},? nV'U¡ ilD,n;y
o), NJf,'1, Tlr? p¡gr ]t!t] ;JE) NJ:2 n)J"r il)N Nple¡ 'TI?y

Jr li¡I or1g:¡ ot¡)v¿ rfx ¡pV tvry ¡N¡ l?11.1¡¡1NplD {rN
D?¡_( r'tnN x) ,oD¡ 18ry'!,tr lr¡n n)A .n¡VU l?'! .tnynv7 )l
1??V' ,T¡yrrv ,y lfJ), n¡¡_( ¡ptl ,nli¡'l+ ilD ,'l) nn¡l.o¡tv>
"t1pu> )Dv) rytg¡ N)" ,rN) )y t?t!, n¡N1 ,n: ¡Du 'lp1D ily
11r¡¡¡r1o¡r)S¡ on) n)¡ .n¡lvNl?? DD: Dy h'5,e5 Nlirtl)

.rn))fD nry n?

,n+>? n?VD rp ,n!!fn or]??)l oa') om)U nD?V] n'uD
JD? Jr l]¡ir] 't):N r)20 .om)gD olJN'p)ryl rlv/l N) DIN
nDN fru,¡.{ N) t? ,r"r?'!¡ nr¡ )N :oQf ef1 .or)iv;NlD rv/yv
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1) ;t) n'!Dl,r .r?ll D-eJy?¡_{ x) 'nf rBry .N?lD nVU) J¡Dl)'l
t;JLlyDY/l lillit P't,oDYr2

)¡r txr:nr psrt! )t, Jr'?Tt l'll¡Dl N,?reD J¡]N ilVy nF
ñVy) rDY/D nt)¡¡2 r¡¡1.oltvl ]V')D v.rxr¡ ¡rv) \njn))il)'t"l)jt
itlDv 10¡,{ )J)f ly)g ."t'yr ont)v IDDJ] o'l¡.( ¡rD'!l 1v J¡'iN
nl?p'! B?D r?y? {I:JDV r:J)P P ))'l)s Nri'r nf|-{ ,ü .1Dd1 J"l'?B
p$ry) rplNl\114{1 1)N :tlm't)'lpry.N¡¡')¡$,Jr "lD4( ln)'een
1ñ'11.'] o'lvtl 1n .;¡r:¡¡721 o')v n,g? ill DD2¡_{? ¡?vJov
l)¡_{Vt .py1¿l )'rJ'r? >? ¡?t nllD? JnNl?) rNt?) .nl'l nFnv
nl? lv'fl >? oQ? "199.! ,1"!.11 n¡N)'? ]y'¡_r n¡.P¡D nj',rjN j¡JN

]V'D j¡jNl ,JDf2 9DJ'! ?l n)r¡11 N:tnD trJtD 'fI,, ,lJ9 'f),) V,N]D

,)? nnu¿D nvy'! ,))?t) l¡viN¡ pv¡l .oJ¡,{ ¡rn'tt lt1! 'F¡D
.lty,l?pl .t)f,ii?'t )?DJN

n¡,{rlav ll)D rvD 'l¡'tN2 ur¡{D 1D},{ ,fiv] lr?},rv, lDlr
$ n¡y t;¡r¡ryB ¡D¡_t1 Nplo nD¡_{ n,p) )NTpV¡{ ¡t ¡iln1oy/)
)rvrb) "Jv/fl ¡Jun rDJu DJVJ)I rr9 "lnJu" ,nfin¡ r:l¡? Pl99
,o?.lD?D np¡,r ¡r)n ?o)l'D ))g 'l't, D n¡N n,ptl ,()'5 ,N")
,\2") N),xn Nfr) N?D o?Sy? p?n 1) ¡r¡,sr1D tr:¡;;9 y12tD
lDr,{ l'll) n¡N np r¡9¡r ü rD'D'lD)y?D2 UDN¡j¡jN rV Tl}, .(N

)g ou {x'r ,f') rrvn) "rJfi2l}q n)ur )p¡ JN? )I, rv a??1" ,l>

,)¡fV ,)9,? N,plD ))N nB ,! )¡-0u, ir¡¡_(V? ,¡BlfD ;l? i99N ¡1.

¡ry Npgl ])?p+ ¡.?D t)?it'!)lfil o!, ''¡9\?JPD 'rDN oD ;]9)ll
p)¡,{V¡lV l,p{: rJDX] 1) - 'tf) ))N np ,)?D ,¡)XVV nBl .t¡r¡¡

x) ofltt) ,D "rD¡,{.r) )nn,;f2 r¡r){) ,ü "rDN ft,') ¡))y¡ n]u,n)
,'i, ey .¡.i¡v./2'i, D¡ ,J¡)l ru)N) v,ND "rnry.r¡'ify ,y tjnDN

,'lJ¡'gD ¡1"t1 1t¡2 rJ )er ;¡?vn n¡!.,ry N)] ))i( ¡{) o¡jy2
.)Dlpn )¡-r n;rul¡1 n2)¡r1

!t'rJn2 n;Jl n¡¡-{ np ,'t, ]D¡,t ,]XpD ¡?"11 ll"lfV' 'rDN]

N)nvJ ,o:Jy, Dr¡* r¡u¡,{ ¡itV n? ']JDN] ,J) lD¡,{ q¡v/X t¡]]¡t
)! lJr!¡ )t.-tl lt rBxn ,N 'D rD¡,{ .n:y1')'}-( '')Xl )¡ViN D'N
Ntlit1 .n2 r¡ylv/)V nytry/ olvrn uyl]n ))rN ''i) 'rDf Ff¡yDv/

rntl( Eñ?rtn t tlt)i
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!r]pñ :D il1p¡,{.o:'i),2 l¡'tN trny¡J N)] r)y ¡t??:T21N fi:rJN ))N
,t? r-t¡¡_( .t?y trIrDl .rgu,t ¡y|rVD r¡?] n? ytyr).! lntD r?,!t r)
Nlfl.nliJl J)J? o.'D) DJDY/2'i¡JN )Dt;'lr nt,?n ?rJnt aDry Nl
\-]N?l NnD vrrND lv?] .n'r'tv 12DD trv >y n'fiu¿'lnv/ ¡x

.orE trr¡)U [N)ni,l
nl JJrVlt n¡?il,¡D)v/ J)+ oy Pn:4 ¡lA u'X?]oJ'¡ 'il?l
)y ,n:'rD¡..{ lD}.{¡ np: ,J¡v/N J) il10},{ .u)ND ru}.ql trV 'N]'?VN
nVD n¡¡_t npl :D il')D{ .)DDN '¡VN )r] ')'l¡-t? '¡qDAV 

r)?

N)Dxl') n?)ir ?'rJf? JN 'lJDp rpD ñD¡( JN rply+ 
'fJ¡.( TN

t¡4,n'n)v.r ))t ilX'llr){V? N?ry,ot)? 190 r¡r¡¡ ;n) lDr.{ .llJs"!

'¡lD¡-( n¡?D N) oNY/ ,1t )¡lD¡,{ N)A iD nlp},{ .Dr)?D 1}"{v/ ]?j¡
nv/N ,! ruN n¡N n¡!] ,ñVlt2 ))n?¡ Ntvi ,l?)? n?lPn
))d ,n) rD|,( !¡-rnN D!9 'll nvu¡ )L( nlJN r?J¡] n)ju'N"!D

.irlt? rDvry
yln¡ N) t¡p'ry ,D ñ1F$.ruNnt NnD sir¡¡ 1¡¡ 6r¡r)
))N,'l? Nnu1lr? ?Dr¡l )q n¡ivrxlqr ;l¡v/N )t, rux: nJrilD lply
n?D? )¡,? r! ,]fi t lr r]}_l.o))JV/N"!A ?l? rN nVx )ry q¡$':l$

'l¡¡"{ r)N ,ü n1pry.'lA r> ry+¡7¡ ¡}_{'n)'rD¡,(.rluD r¡p¡ ;plDD
ylv/¡ .1?'l?l) irgll¡.('t? ,n¡ rDry ..'¡N ru¡ iÉDv ¡D¡-t n)V ;f?
)? nlpg N'n'! .n??'t4t n+ o¡D1 iryugD r¡?l T? )! n?

.¡'ilt, n: o¡J)n, r.ü ylu¿)V ¡JyrfVD )u ¡J]t?v/D
l))¡,{!/ rDt0.)Jl} il¡v/,t irfvy]D,,l}f )2 4n¡ ln¡vy nn
n)iÚNla inv/N ¡jN'l) nI:{D nI )r!r r)1'Tll :on) n-lpry ,l¡v]
JñfDt D) 1r vrl iv'|l nl N¡n )D nDy],))J)9 o'lppl J) vJ?V, ))?¡

''lP¡,{l'll-r¡-{ it)y .n)v tr']vy+ ¡DJ2JN t)ll ,1pfr'! 1D¡-( ruI ?DYJI

tJol nlav, ,'rD¡_{ 4y .n)vl ))N! ,'rDry] r:h( n)y .19,},1 .')g'l

o)? ov2 ¡r)2JN '')1,1 ,1DNl ,.|1)l rtDx D)yr ñpl9 n?ov' ,lD)qD
)Xl D?Tr_t N)V' Jr ii|lD tr),?¡.,{ in_Tiir 'tN ;11 ,D nlp{ .'rDl-r

'ltN1 nlin )J Ntnr il)i'r¡_r N¡¡ )?,nD)? lnrrhnl nplND1) uyD
n:ytt nlD¡,{ .il]?l? nv}l¡,{ ,)ry ,n: "rD},{ .y'} r?1 )Jr9> D5 'lt
tiD )! rn4n )y¡ xm )? ,nI x¡."{ gry?¡ lg "tilli:l r)JTN ,"}¡pl
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tfnn lttttn ), ,)tt¡

'D n'lp¡.(.0r)92 rDl'!af1ry o¡:; r]x;) o:girt Ni:'t) ¡1D¡.{,Jn'tN
¡¡¡{ irD ltyt DrN )N'!nyr¡_( t?rp¡ ¡Dn )! Dlty'TrN,vr9p D"l¡,{

¡¡Ng ']ry !r? r??v ,¡¡n¡ oJ'Du,,np¡:l+ lrl¡ ?o)ulD'l',1 v/i71p
!l)"lDl'! J]ll il91)Y/11"!D] N? Nn DD],il! ¡?t? ¡g)?)

il: l)Dl?] T?:t ,'l?v¡ -r);¡) )t) ,iN\ urrNñ vDvv?r
]L¡¡) ¡D! ¡Dl trv'> o¡¡; Ñ)g ,¡t¡)h) Ntv, 4|r]ry ?,2 l)ryDv
l? n¡NV IDNF ,D nlpry ,1? )N'1PVN ¡t nfN-]V'?r .n r??
Nf'u)¡ ,ill¡ n?lD 'l,r N) n¡y'! .otl¡ ;pry¡ T+ u?V ¡ll)l¡ ,n'l'trl
n:'t?l p¡l X¡-{ ¡g)?)] ,¡l},? )y ¡lty irD )y ,1) rBx)r r:x
l¡1 ¡ry lilJN ))4Vr r)gtr Nfry r¡g¡;¡ x) ,ü rJD$ - l¡lx :l¡O)
lr"!.1'! i:r22q7 l)|.( ¡),]Jrr hvN) )) n)¡¡v ;lpD )trJvr r)Nt,rx{¡

,17 )¡¡>;ll )))y]¡) Dpy il¡l(V' tr'itD ln r?.+ r¡tx 1¡¡1tr¡9)
,u)N? nlfJ¡ itVilAV Yl.$ 1'l¡ )rr-tp xf¡.t ;n-]llr'|r n¡¡-(V r)Pn

.JJD npJ¡u' tjNv/t nJD? ü82 ¡lir?'N)¡r
¡?lD'llr Nr? 1N] .Jr>t nDv ,p-"EJ NlnD urtril yDvv?
)y ¡]tl ¡02 ,b rDryl ,'l'r?t ngl)vl l¡tDl N+ tNTpVr:{ n)¡l
,J) 'rD¡.{ .¡rvlv nD rl ry )¡n172 )v/Nvr ilDD Nt n¡y p¡uD

't nl)¡ ,lt?D ¡Vp1+,1¡t? ,pVD :iB xfry )¡g)?) ¡{) ,')'irt{
rpry'! i\,2 nDV rN'IDv/l:( ¡x\ ItDVV?.rx4 r¡¡t1n'lql r?,¡VN,
,ü rD¡.{1.nDD?BDn )r)u lt ') l¡po p'r ;ü nl)¡ry lJ!'F ¡J)

.;DJr't? npl, pnv¡'ir r¡ly/ ¡?lt o)?il) ¡rvr'r T2]¡D r)N n¡lB
]? r-'r¡¡_r] .n¡JN r)'tnnt ñ))'rD D|JN 1l:'! ,Nlpv/lr rlD ltr
)jr¡ o?D lDN U'tN, nI¡¡.{V,)¡1 tN:}Vr)) )'ay :tNJl 

'DnJ)Jn, rD},{
'PN ry ,rl'Ipl lN!'pV ¡JtDDl ¡,ieiyD )? to)? ?te'y nB.nT¡.1?¡
D¡ryr t-! lln )NTDV/N ünD ¡¡¡1 nDVD) ,30 rN'lil1 ,lgpp
?4¡ Drr) )?],n+llD't{'Do D¡Dl,ñ?¡?¡ lr¡?],N¡na u,N:
19p ru il!> .\>DD r?? )'t1¡ n¡vrr trD¡ t?p¡ nvyl .rny

.\".!$0 )? 1]Jt NlnD vlN2 J¡l¡l$ )N],?VX

ll)1 rJu'D¡ )X ,:1.?rp¡ n1 D ¡'lDry1 ,rrn) o¡r¡v2 lo¡2¡1
r¡r¡1,irpN n¡D'Il )f N|rp¡ rl1 )?V ;olry l? n¡¡_(V.!n1v, DJ¡.(V
D) ,a)'tDN .rl \90 n¡N'lr¡-r,DX Nll NrV' ,'tD!A o¡nry.ol):
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'¡yt? D 
'o,'tvD 

]?D 1?r!d ,)¡ft tlt ilD¡_{y' nD ,)lt 1tt_24v D
1IBJ¡fi xr ,fpa D 1D¡,( .1¡1 r) !'rg) .il1i|2 1t1+ rD?gDv
Dll¡ n¡N'! ,¡DN ¡tB vrN r']pry t? .rDp ot4'lJy9¡v n'Dy\2
pJrt)r }ril ntN"rt \90 n¡NVl o?D] )lr¡ ¡1 nDX )) ,Di]t

.o?n T2'IX ')dt,')p2 ¡NlrJ oitl .¡j:lpl
J, Dq,p x) ,'i) ¡1,?¡,t'!tNlpv¡-( ftpO r:9)'¡r1¡4 xl r¡p)
ilflr r¡¡3 ,o?D ")¡J) )1r¡ }1 r)N :oDl urNlt nly .nDI olu
n1,c¡jt Dnt)): lllttlj .ill:'f! ¡'lvjy) tlN.l 'ü llF¡.,{.))rl1 vJ9V92

?D¡ lDü Nilrer,;¡1¡s¡¡ frp¡ r¡9)'iNri¡t NPry lte D) I'N
)).I ;npB ) .u) nyvl;a 'rDj) Nn] 't.r'lt'l) )"nNt ,n?)!D>tu rt?,y1'l
ñD,rNTpVN¡ r)¡tq'! r)t¡ .\tgD 1nr D?DVD ln1'J)rl )Pf N:rir

nYYü nn r? )?,¡1.4 D9VD ñXD vrtN¡ T¡-{,on:'rDN.'Dtll "rDNt
:tnú'g¡ orvl)¡fD oIlJNv' NtI{ ;.llll+ N)l )yB7 x)1 11.F? N)
"tee lDnTr ,oDNn ¡N) it''-r.99 NIDD'! 9¡Jry) ,oiP-]:Jf lnrypir!
onD o)v.,lNir o?1 ¡)DD ¡rgr ,N:til 'l? r?,¡y? trtb? DdrN] .onrN
JnÉ 'l) )r¡¡-{ .])1f tit:t"tpg ,il? 'lt1-Dlit yDvv?t .)t!n t¡'iN]
il?av' nD )?]n'lt¡ J10)) ,]Tgt D+ ov],J¡'t JN,ln'!'NlPvN
nD r? 'NTpVN'lt !,'!? o')V utyl lj9>t .rt'r¡'r'E?'D ñVl,l.rT1'

,yrJ, nlDV nB );1xn¡ uDNn JIB2V
)

)'¡Jr?D \?P'! .üpD 'N14V¡-(f nDN D)'rD il1"!p o'D??

rV'¡_{ )? )y1 t¡'f ,y Ntilil uDNn ¡¡.-{ DD .ir¡'fD a¡JN )! DnfD?
¡uy2 N)V'i¡rf )V)N )l? nH ¡rU¡ ¡r1)? nJnr-rgD D rpp! t)
)? Nl¡D vJttf )N'IFVN n¡,{"!nl .NnD t¿;tND trLl? .1vr}-l t¡¡fl¡ "ll'!
rN]pVN'D iDX] .DD!D Jt n?D ñtV' 'fDN ¡rt n¡,{ln] ,])!)¡ rpl

.nX ¡?ln \ln ,o)?il2 ¡¡u,1rf2 il?¡¡ 'Ul r?+
yr¡1¡ rlt! ¡lA ,oJtD )i:l?!.PilD ''p!D ,y ..|ll) r¡1¡gn -2-
ul nD :Jr)¡ .lDry .11 o;p2 x){ )N'!pv¡{ lnHv' n¡9 J¡JN ,y
¡¡,1'l]\rliJl n¡gD ry üD ?Jr e)?$ ¡DV üp¡ r)ltv nt¡ n?11

nJ't¡?ln ¡'l¡1¡Jtl¡l npl] ,trD! ,v xTTp+ ¡lv,J) )N'ID!J|{ ¡f
n¡¡l'lv?l ,'f}tn ñx]D ¡9)r 1¡_{h ¡l9? nIPD xrir] ;D')17 ¡JnnY¡
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ol{pr;tn'}tlr'r?y l)¡v/ 'lNll n'l't¡'ll Nlnl,r?y nfyvi nJy'lnJr;
Ng¡e'i7D '1,!l .''t¡Ja 'l'11 o?D JD Dr¡B ?? n?? ñ) ,¡¡'D t?D nJD

nljj:t 'l+ Nnvr ,¡).8'E NnYj )?{ )¡ ,6r1si¡ 'D Dl .¡'11} n,9?'!¡
J) Jv.,)l) ¡J))VDI ,'t¡y¡lv )), lly o)] ,rtfr.{ ¡):,? 1BV N)]
D'?r ¡lr]?v' r1? Nfry,1?y Tyv nD>2D J>ID N) ?l;¡JJ'l'fI?
'lr1? Ntry o¡N nt¡ttl¡yr t¡N'l't)¡J ,l-10 oD) rDry .ñlqp nD'D
N)y/ ,]!Dtr ¡r11 :r)'l¡:) lyny., nDy] .ñl'tJ¡ 'lt Nlny,]DND ,n'lJJr

,l)nD 'Nll.ryrN 1g) .|ntN Nrll] ,nPg¡D ]D¡('f! 'fu o¡vr D?\l
T--lD rJe fip¡,{'! Dt? Dy .D?D) otr ¡t,p, DN ,JrlN'P? Nr¡l
'rt,'fvr ortv., D?'ll ¡rtv prtD) ¡g)?D'ED2 ns 10.¡'E.f rv'N

.orTV'D :l?B'N'IpV¡_{ J¡JN'l'r'u
ll)'l'rN :J) nn¡,{] tN'IrtyjN t)?) m¡N)fn ,t))g¡ilv' ..|DN'!

,y rlyq ,:ll+¡? oV'.) N9DV t)9,?,:r)r))r Nln ill¡ y;tlq ,l¡p¡
llr)'l N) DDB].T?'! iT't, ),'t|-{ Dit] ¡rt},{ ¡!}D rDV N)t'i¡y|ru
..12DD vDW?\.n')'t¡ 'l? Nlnpr 19p ,it¡N ID''I¡V ry ,lnrnn)
J, il']?t 1?]D nVyV vrtq ilX fiir ,oil) 1D¡,{]J])l n rJ N1?,1?

1?t .il'lJ¡ 'l+ Nlñ )r ,u'r+ ¡u9trgl ,egVD rP¡t D)1 ,T?] l?
'DP) 

nDJ) D]f lugYJll6lp¡ n2Q.nV,D ¡'ltJ:l'P1l l¡1:l'l¡
ntl lr"u ,r") ot.]ll) J,oN]]tlN n)?D rlr{"nTnl ll¡?V ))PD
't'ly'!.¡).p'lr Nn'rn¡.{],'tnry N¡itvr )}?'!,lnppr pr¡ ilr? n:?il
'i,ou ¡N NV? lV¡$ n¡-r l? it?)? x) r¡" :rln?v ,J¡y,uv' 1ll, i]¡ ))
TN ,J) 1199'! )N'IpVN üF¡ lg> l)2i| .ft ,'f ¡]Dvr) "NlV)
DrJ:tDD rN'rbvJl( oD¡ rB¡,{ .6r1)!)D DnygD ¿gp ¡¡r¡J ¡¡¡11¡
l]'rDf) "irl),D l)tlir.| ...n1yD legv]" ,rt¡?'l)V ,tr)y u)1 y11
n¡N )? ;D'11't ¡vxl ,l))J'rll ,ilv')l) 'l? ,'D l'10il .(n'5-l,) ,¡1"'

.D))y;p)yt D),i-fX
¡n¡n'D? N)v r1? nl¡ n ?rD v.DtrD 

'Dy 1>?.,I?ED oir) 1D¡,{

N'lP trN,)Nlpvt('l) )NV nyv/ n¡JNt.nYry'lt'!.'lr.rD L?¡?Y' ]y
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I,))¡]'rlrDl|lf'.? ;lFD ¡p¡y¡ .fDgD ))pDl N)ir n?ff ¡10 Jr lDNtl
or1¡1 ,tx) trNl ,fJu nD ,)NJtrn oN ,))X rlD DrtV ,'rDNxl o2gJ

.nvl't)l ll¡ngvtr ¡x] ifIrJN

')?) Nr¡) uDNn 
'"[.r]-{ üDl n¡r nV}JDl ,rl]? J¡'itJ! 'n'''l

lil¡Jta? 'rV: ,Nglir1 ,)l ?il ln? oy ilf nD ,n) rpNrt .tr.)D
nn¡9 NV't2 r¡4 nft:r ,r)V1pV'rD¡_( l]rlD Nln T? ,ñVND n4Uyl
,¡llv TNV !,11¡t)1 :I?)g it¡,{'l N>y/ ,oit nrlr2-rsi¡:t¡Z llx ,nl ¡D},{
)1)y 'b nl'lrp n¡?¡ )1il ttg4l .'í'pr JJ'rllp .lD pJny/ flj1tt
nVUd,iT?'lxfirlrNg '9 ,y lN'n¡ .tB¡,{'!r'n ñ? rl,}y' ry .1?1
q? rV¡1 )? ¡Nl T¡JN DinN,)lp)':"!¡ x) o¡1 ,e¡ :p l¡?V
,"l:tDD Dlnl n¡lN t'tv/in.n:+p1ng¡ nt tr¡?l rgJe) N-l? l?p
12n .oit2 vtv ¡n )2lr n!fi N)] lfDl x) pp nv.l:¡rr x)1r

.¡11\lD
'l?l .]¡9¡1N J) rrqpv nvyl ¡P?D rt¡f )-'r.DN lt¡ n v1

.¡1Vy
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nu4 n?D lp.rt),¡:?t )?1 etn? nIiN N'tD nlD] ;'lll l¡F nvN
r,!ün: n2?, )ll ,l?p¡ )X n?)n¡ 'rBN¡l ,oJ'D tn) .¡'ltt4¡|
n¡.,q'tn ))N ip¡fl ,'rDry UDN r) p?I)l r¡ry ot¡:p) )njN o)N)tD

T11ü,pD vr''¡'lillr.{.n¡ r) m¡ l?ltp r¡f]l N)t r¡1¡¡tt )DJ} ¡ry
n|rt)¡.¡1tlDD ¡r11or1ptvJ o¡JN oV16rBqlD) xtrp2 n)gPt

lonl DIDJu'D] ¡{.,))"!i:l ]?Dl ,l9l) ,t"l ¡]Yn+ D)'lÚD ',lNJ Nl¡D
trDxtl ;¡l ¡1D >n n.l nB ¡y? ,onlN rpl1lirl xJt{g lv/1,)

1tV tPD¡i n)V TD .'lt'p;l fuJ) iV{ lPJ, rl'r rnl)v/ ))af :ot'tvr¡
)11¡ry r?}-{ n V?'r?D )? ,lJ'r': rv> ñD,9r D)'tggl lDry N?;
r?X il¡|? tl ,lptl )lt n¡,{J rV,N2 l¡?l .Dn,? o?lD| 'D tgt
T2qD'! :TtD ¡trr¡ rg) rl)¡ y')ilv' o .1p I?D,]?,!D ),T1?l ñy'lD

.rnl oJt lD)!
)? Tr ul) >y rge rltl ,¡lNv/) )yrDDD 'rt,o.2¡D ))¡$t -
nl ,l?¡?l ,o)'IVD '1,? ilDDtr )) }¡-{] ,)¡?D? n¡J¡e"! ]tt] ,)Dl

.]JDI2 nv'!,-oD

7ó

PIF¡V'V ltgf't?

or¡nl¡y? lN)?v' ,¡))pjf nln,?]D+¡,¡9)f nl?v nv,uD

.yp1pl rtN;'l't ¡g))j yll¡-{ lN'l s4viJ) onv' 'f iylJ ,¡]vf )?p)
?]'ufip oV'? ),+r,q Jiy¡p]¡? rn :p'lñV Til+ o?D 1D|,{ rDil
tr}, y+rya ñlg?D] - !,1)ry1 Jr¡y¡p ]Dl onp 1Dry D?

.T:ID n?!r)]pi¡ rtr .n1y¡ nrvrll of ? l'n:t .rt t\tD
'lrls')D 1DI ptDtl .¡Dr_{ ntlrtl TnJ¡ flv; orn: lDN>
DID nD ,"¡'DN) ¡pl,13 nV¡( il)¡1 .¡lr? ylgfT )D?D lJ+pl)
,t lul¡ oN]?: p)V1pu rDt(,¡tn¡_{ NV) ryjrv ]¡DD 't N),?
.r't:1 ¡ylpD r-r.L-!'!'nt?D] l¡Dn )'ha¡-{,tx) o41,lt¡h,nT¡-'PJ
,n$ np: ?)t.nl prpD¡IrDD oV v?.V,Drr?i.rl )'3>]nJN nf¡f"!D'!
¡pyJlir n'tdv)] )?x? ¡Dpv¡ ñ?9Dt ,Jn't) ütt mr ¡¡"t ¡?l¡

.'lIrDD ov
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lgJ' 'r1 ,1-ljll o))Jn ¡pit 'ir).nü rv¡p l9j' 'r1 'lNp?).o?pt
tr), rtl2)l )XpV1 o'1¡2 ))9 on))!l r.? )fJu'! tr)nDvr 1l?Dr¡ try
Dlrf J'l),T n:tD¡it'! lgJ) )l"t nDv/?).o))Jfl o)))'iil triD)DD )?
)D1 olBYrO npv/? ol'D nt ?D¡l,lDVt ¡'nNA 

.tD ,.1pñl r?y
Nrt{ ,;llJJl nlu)r) 11r ¡D¡ Dt? D)it :IBND r}-{rpp nty l}.{ .\l.ND

]t,I.npy, DN'|l 'ry qplD npl )r ,:r)'n:t''t p'lnDt nD rl1 D: 'l¡l
t) m¡ ¡D oN1,rN,pp iB$1- t¡,plNp'l¡t{ ¡D:"rDNt1lo1) l11
)t't e9'1t! n¡ nrrn) l?? iq¡f ñlJrtD ¡NtD eytl r) lD ,r?¡
\tp) )¡-0p9 N)J'l,J'rl? ]u,f{ illtrtDn uyn D )D?! tr¡ ¡¡-( l9t
tN) DVy )!1! ¡DJ' )1't 1t? illlJy'! ,nJJltD nN t'i]V?l r)9n vr¡-{

)prr ¡ry t?yn frV:t D't?DDl ¡.t..tpJE¡ ¡X p¡lt ,)Nrpp
o?)v/ trnB'tnlDf) ;or'!rp)¡l ly)9?1 r'¡1)lD) Ntn'rD¡?l .n-rplyD
rr¡!) o)]nN or¡v¡t ,r¡t)lD! )*rgg pu ruN nyn¡D ,JFD J?D
lly N¡n'! ,rDN rtp|Irl Nn lrl) l!,J) )1"r rNu')1 .D¡y1)p lN)l.¡
))J92 rrpi?ir] 4JrtD J) lD Jvr?)? tp y1 x)1 ,opJ¡v/Dr y):"1

'grr+Y/ itv'lj?D ¡'tn) ¡)r21D'! ,itT nJJr)l J¡JN nvyv' 'l9JN+

,¡)9ry) lvn ,]vy 1?a )? nn y)-1. J¡JNrl .¡-r.ui?D )1) )f nlgJyD
¡VX l'lDV N)V ,;l¡DV)2 rlNl ,lpJ),l2Ix ,n1nxl nb,q? )'lp ¡tl
ll'rr Ntn Dil ,)*p9> ¡-1e? ¡1p¡7n] irT n'lJt)t ¡'llll ,TrL{
'rDN? ?tr)¡¡'! - !N+D o:'iya] nt¡ o:Jy? 'tp ll-.192 lrtnN
DV ¡rv¿l;¡lD )'t{v 1! yr)n] vrtD] ul]t1y tgt r1') ol, "}Nv/)

6r¡9l¡1.orrn)¡D ))v/ ¡N ¡rr,? 1? ]D¡J] ,lnD?l 1D¡"r üt( ¡D¡
:r¡,pl ¡9) i)),) lN? ljpf) )) lt, ,nl?l rV' oDl pDJ ot'lnND

.o)'ren D¡JN D)"!tf:p rav lyfD 
'|DDD 

rJlPf
¡l¡"!¡7 N;1I rV? trV1 ,'lJ't') ity) lol) '11lr¡il nNi )-tDN1

)Jp-nfD ),DVV u'lgtt ,J¡|U irypt/) ¡rbg ¡trly 'pr? ;ñ¡'.l
¡yvl,pD D>') oy ¡r"!+ ¡'D] .NlD o2JyD )rC u¡1¡¡¡ ,n't?I)D
,¡JNpq )?1 JD!t' NDl?p ñ:Dl .ñVf{? J) )D¡!,ñJJ? JD:t' 19pl
nlD !]Jt n?? ]V¡f ¡Jv+VJD] ¡Jng, ]ryv/l u'-'r.¡7D nJDV'l ,t 'ry
'D NrtD2 í120 r?+,p'ru] I'nll yrlv/D n?D] .y-r.02 Dirt UiDDVD
orv/)¡ )?D fD¡.{ '? 

'r! ,oT't tr)Dj 'tl)pv,2 n)] .\ts¡l lvx ¡}"{



J,.¡^.¡ F¡xRrH I Assr NflT MARTiN|I

v./"1e4¡ ou' )v' epD l?iD rhD )l orq;¡1 ,itJ?)l ']?¡ o''tJnv
,Dn)))l D)gltD'! tr'lNu? )ln o)u'¡'f?rlt,'rr.t¡Q D\?D n?p)D )1,'.|

N,f¡],:t'J:? ñ:y T? " \90 ¡N].ofl,'e )? Dy il'!..DN rNJf? oill
n)¡¡?] )Jll 'rgJul yp¡? trV] ,trltyv 'r)yv' iD )y 'l'1) J¡JN

e'inv/? Nn :ll1? r¿'JlPD'! ,\"!$i'l'1,? n¡.qqD Drl 1r:yr¡ ¡r¿rB-
ill?]18V¡]rirlD TL{ .ñp)V n¡¡l¡ nlD¡l ,D,P:"lfD r)9) J¡'lN
DID¡?I ;fr'!?? 1¡)l¡) )r-{pg rn' lv'¡f? )?,'fN4 rDlit tr)l ,n'iltDNa
oDp) 'lJ¡p n¡'N JN nl¡y/2 'iN ntr)ry, nB rf,l trD) ]¡¡v 1?
;ltp?t n:n? l?l .r+1 otu, onl l¡¡ N)1 oD: yDyr¡ N) ,ogr¡
Dv/J'ti/D D'?¡.{)DD ))u' ¡ry l? .,-r.ErN] - tr:.,?D ip)'l rDV'!

.o?pvD n'1y91
r,ry.,?l )"pDr¡] t9J, r11 lD? ,D))Nrr!¡ l)y r9r4 11¡¡'¡
'r?p¡ ,B)']JnV D)frl ¡J¡? o[rN'1i72 n)nl ."ttyvj r¡ 1-'rJ oiP)9
^'tD )N),? ]? ,-rD¡_(.| .'rJy ¡N"D N)t xre?) Dp)) rV'¡{ oVD JTlr¡
,JDJP'?'I 1?)'?) ,o)]?!lD o)e¡"'Nf¡ ¡JDvf rPID¡l )?tq >v >1'tl
oJrll ,o).tnd o)Dl ))V l)2?1 ,''ttt)| )pf¡¡ r?tn rDN? llllll
¡1DVD l"rt)¡n tpl ,o?ll :¡11 )lr¡ ol o¡t))!) iDnt tv;))u'il

,)t"llD ¡D'inl ly)¡n oJrD,)Dfl .itv/+21 D?it 1J¡f rrllll,o)]?llD
.n¡9 it+ uyl r?l)D ov'D r?y r¡? lvl$ ]'!en leJt )1'! nP?l
ir?4t iVry tr)'pp?¡D tp rDry )f!¡) o'py ¡yll,n¡gD ¡ry lp\r,r2l
'r'tr?¡D ,)t )!, ¡'l¡p)] lp) )r'r r?,t ¡3:l¡ ngDV)'! ,'l'i'rD¡_{A

,l)¡1:r1g )I't]l T¡D] 'l'!e¡ lejr )¡-) N'':Ji] r?p .D)1 nl?2)]
nJrln ¡D? ov n)n'! nyi7l lN)p?1.^r'yv' "'rD v.,Nr2 l)!I .'r1r)21

trrfrlD ov Dil'! ,n?"tD lJ¡t :tNJf?l.o)p)lJj tr)fJ! )JP lvDv/?l

,oitfN nl? ig'lll'! .nl?¡ r?l rN¡r ol)Jrr o¡lnu orr)? r)V

U)t"lil 'r?':r ,orgr?D l9'l) ):¡-l'r2t n?a] .DIrlN t l)12 Dn')y llgi??!
:)ln rxul epD 'l!t?t ¡r¡p1¡ tll uy7ta1 ¡r)r)1 )¡-rpp oil rl
:tlv/Dtt o)tln o.r't .l)lrn)¡t .nti7)n ]Nts )y nr)xnurnl r>rn

,¡f1D oilDN nlr?? r? ,lN'l'tVLt? r'Dl .oDDl olegD) o¡JN
¡'lNtD o?9)? oDt],tr'lry ¡)!? o¡lJrt ¡v.,lrD]rt) ¡'Dr ruvrg
trDt o?: l¡?V, ,l9t )t'to lu'¡?Il DID¡I) .il'lt'il ury inr or¡y
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nynn )¡.-{p92 D vr: J.f))'t 'n!n )l ,'llrggp :T¡¡?nn Dy p o¡
o)vr [,'f> llp¡.,{l ¡¡y.! .nD?pVD yr¡B turN.r) Dy! r,t¿ r1-r¡ .]¡n

T?UD2I >r9VD? T'r.l ñ¡¡( )? ,i?}( iDN) rV'N )21 7fi1y1ty
;fl].I o)v/ D'iPpD nln il¡N:l ,nv')l¡ rV4 nl'! .nJ9Dp u')V lt¡-{
19'N )?] ¡n?yD?'Dyv ..|D? ;t')e) o)D'r'lp oVl ,)!v 1D l.l.,I Tr]
¡plrll 

'n:lp? 
ng')l) 'l? ,:J2 lD$ iV¡_{ )9? ngB) n¡N nv'}t¡

'lt ,ngp? n¡B ny/I¡ ig'tt l'¡Jty-9 ,) il'gy n2yn? nqVl
¡}V'',tPl'rnln 1'!u' ]D T"n il-dtrt il?nt .¡?yp7 ;l¡,pyr) ny/)f¡
uyP?v ,n22D1n¡ry o?Irpv/) r?) )? ,n¡! 1!, o¡tlry 'rv,Nt

DDl.'l'r'D¡D nEl,tr2'lya )?'l1o?n fitv/)] trr?¡,{2D .rr)l o¡l(
)v' ¡J? Dnt D)'rJnv/ ú).21>V )'n¡ Di o::):l xnl ff3 oV
ov' DiiD! l'p?l¡t l'rDl¡ N)t 

'tr)l)l? 
,l?l? n?V iV¡$ )xpp

Jlp)f D't?¡r ,:?? ]l)ntl f'? 'l?lD; Nlñu I¡¡ ,¡Jn] n"n?J,t/
)Jrl'rA rNIn¡1,r¡) rDy) n)¡ oq,'pl .tr?r)gp fitt¡!,J'nryft
¡jrsJx )x ¡N?D" ptDgDD NJ'irD oV' ¡T¡¡¡1,orBur) 1y )?u¿rV
)2V¡" >V our¡ rrl¡¡1 ;JDJpDD r?0 rpyl] ,(1') ,nf'> f)''N) "))V
fln] .r"t4)2 J']JPDD rAA )pU?] ,('t"u ,n"e or)¡¡)'1m2:?
l9,¡_l ,D1l?1N o: )V ¡1D¡{A nynbJ yr)¡ 'rV,N ry ,lt:12¡ ttNl
l) nD" .tJDlnDn o'x)Jn xlnv' t')y rll.t¡l,tr?DV, lt,lry2 )P)
?D ,l? ''r¡X.! .¡V+:t rD)ffr] ui1¡¡¡1 ,(N ,e,,f Duf) "o)2¡.-{ ))l
'tr?p l'l?? np¡,tr?DV, ry \'tryD t,? rip )V ¡|itt npJn ryp¡1
(),'¡ o)e!lvl) "]Jy]))t ?P :rn" pleg¡D NIJ'D ov l?lt :l¡l¡l
IP)ID¡V nD!ir'! ;o)?fl n¡9 nv)t¡])tu¡ ;lJ¡l ]rr9r il¡D¡]
lurft r1¡4 )? ,1)g? N)g ,;p1¡22¡1 ¡DN iJf)l¡ 'rV'N'f! ,n¡gf
."p),v, lD 'ry :ty))¡.! ll>¡ .l) ,--tn¡_(] .-r)g?l n¡eD ilw frf),¡
t¡,{l.11lt rpp? r??¡ ,lDJpBD )rypg) or:r)v;D ))¡,1 oltD n¡lNt¡
'pl ,¡-r.lJ), )V oV r! ¡r"tDl rln? v,,'lsp¡ oV' 'l?1,! q?? nl¡r?
nll?l )V P¡ogDB ¡3Jr¡ tru nn¡ rf¡t trJJr)¡) 1D¡r ert l2 n?D?

l?ry ¡¡"r 1)pl ngra4 :TJJilIry nfN +VI ñyVtD nNr iDNtl'
rDl lYrl) ttlN )?? l:¡ l)'-t¡Xl (n ,'n ¡rilr) "Dt9 ,¡"( n-rJJyD
orl)2 49 'llDll 

n,t') Jn)xt yyj'lD )Xpp ryn¡ DV] ,r)!V
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tril'l? o)pry ,\t$) o|2 l)9¡1 rl1| D) o4l n1¡ x) r? ,l:rilJl
ol)ryt,-ED t't"l: iy'lt? nDl .¡r'l$ x)l ¡nx )ry ¡nx nlrpv¿n
]V'd Nn ¡pNl nl Nlit rD::tlDNl )lr¡ ¡¡r )'rnf 'r>n¡n 6¡$)D
lp'i) )1-t ¡'tNt? Dil'! '!1?D rV jlzflv? VDIIV1? 'l¡2 jN:n
)?D2¡l N)¡ irl"l¡._( ))gr o:lr) otf{? n?D ,n¡¡ )J'r)D ñt{'ttoi:l

itl ,r,?Ntll¡ y¡?t'lliggp T¡,(2DD fgpl.n,pv) trir? ¡T-tv) N)'!
n:DX f'!'!D rV'N n?Jl¡D ¡l'lnD ilp ,nDr]q npp ,nU¡ N)D
)9 n¡g ,T¡,90D'lr yD rv,|p r¡,{ rilJp rJl?> ¡uD ¡) r1,f )JN'!

)gVD1 I,ll¡D 'fftD ))' ñD ,nlD:rltf ))ry1 ngl nggl rnNtl
pg'Jtl p¡plD¡ x) o¡r ,D)'tJnu:) orr¿rJ'ri/ or?¡,(2D r)g) TT2
:Tr¡¡?IDn il¡.-r'] :"lBr1'rf ir y¡?l J'f? ¡ry Nn o¡ )xr¡¡)lr :lry2p¡
l'tp? oN y'fJt Nn orDx )X :'tpNtl lp'i'' 

.l1't'lyll llr'.¡.1.! 11'I.¡

ilr+ u'JrpD lJrlt oN )? ,n¡NA trryrUDD )¡ rnrgy ,yD? trN]
,J]¡D oU¡ D5+,¡--r.VD ')N>D ,tr?D ñVpt? l))] ;j¡)')v/l Nn
n,_olr n)DDl ,Npg rV Jn) ¡Dl,')l'rJnl tDv/)'rJl? Dt-l ,vrJ'sPD

¡'?D oN )r ,)'iNV> ¡'y,?n nrnl or)N>,g¡ tDll2l.'i?lJn> ))rN

'D¡rlq,pXD Nn ñ,p)t l?¡ Nn nrgl,)XJV: rui o¡'¡'DJ)ll #'IJ)
,¡J!Dn ui)!j+ tp4'irv'iD ov] 'D? ¡r1¡D 'l'1 'r ,'ilrf iñ) ))'vj
lg, rt .'illr Ni ¡), lt, JD:I,I N¡n rfnt vr'llpD ':t.y?f l, ))t¡ N))

ilr+ v,,JlpD 'rJr? )! ,v/g) D..pt ,¡g'n T? ,"rDN't t9'D tr'l'rJl,

,rvg) );l¡) orvrJ'f? nJ)flt_l r¡r¡11 ]Vll t-1DX'l ,11¡r:¿i:| n:|n

o'tl¡ltD on''].]T lxE¡1rp n¡UI 12 .rlr¡¡¡ 12 )x¡r 119¡1t¡¡129
Dll?l .¡'luy) rND lJDv/N ') n,lNh rVN )?] ,¡tvry) nB ¡'l?
)D ))?2 oly) ¡r) nn 'ry !J? 'tf1 ,lgt ,!,DV ,l'rhñl ol)N2E¡
,nyVD nyr¡,.-r N) 1?TI )lx ;¡)sl T¡?vDD )?,DlJyD n?D1 

.tB|.rV

1p n¡!] .n?D¡q ¡N nl'iv¡ oNl ¡"0),¡ trt( ,n'll¡ itTD r??¡
Dry oJr o)brjy "lr! l))D rV¡_{ 6r¡Jy¡ ntlleD !,I,_oD] np?DD

fl,.!a nry :l¡JlJntt 12 ¡n$ u'')epD )111D J,tv/ r1:2) or¡1¡4
)1 ,7? y7'rp¡.tt :T¡,t)pD )N''l¡?¡-t n¡g 'l? )-'r.D¡_{ - .ng'y¡ rgf.{
nDtn trDN ,¡JPID ¡Jer.ln tDv/ )N,pg¡ J) u') )rD) rDry llD
'l)t .eDli?JN o? )u n:Jr) ¡|'np ¡D¡_{1 o?BV, ly \'!g4n )¡l
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Jn?r: nj'r)¡ nDlt ,tñ)DDt >v ,i1¿'in) ¡n] ,ny1? nvD?
1V ¡Jr\2gpl rr¡üD) )xli¡?t( )tr¡¡ :¡ry)p¡ ,¡)il - t¡?t!!
?o)l)rNn orl¡,{, DD llx r:0) ilDy) ))p )D nn] .)fD?nl o))gD
'ty2l !?oi:t')92 qp¡n?¡ llDytl )J¡V> )2m 7x t)gp ¡2DrJ DNI
ttN'] )))|JY/ )D. )y? ')¡_{ 

y'l'l)] ))N ]g?] ,)¡l "lr}'} :"tDNrl lg'D E !
N) D)iDff n?1;1 r?g') :) r¡ ,r¡¡1 ),1t )lN in.l¡ 'r?1¡ ¡Juy)
1r1? vrJT ?D \u!'|p >y tn¡l] tv.,!) lJDn) t¡11+ rlllD) ,)Nt;¡l??
¡vllry n,p ))-'In ,trvD vr,i.'i? ¡-1.vD 1L{78 ,]):l lJil)lu¡ Nln
¡'la9?l i1V1. l ltejN ¡l{J)le nD ,]J"ll2PDl h:p"l¡)}-{ 'f)'lJn)

,)'D'! Nl lDVl ,'rDNtt T¡,{2DD rlP'ltl - .ofJN tDlvj¡_t ovj n¡lxll
tfJ'))f¡D'! ¡'Drt\2Dn nDy ry trrvy rVN J?p tl¡?y o;¡)N rñrl

]b o)-)¡JIVDD ilt¡: N)l ,D'it tr)ttlN ilv'll¡'l?,n?VDpD ¡lnp]
iDr¡ trJ) o;yl'lN 'rD¡_{'! .nt?tt l4l oi't ¡1 y¡1r)9N ¡'D?v/gD
'fr¡J:rp)r rr¡Jlp ,? o)t o?¡v/l trry?V 'll >tU VieDD Dgr ¡ry
,Dr"t:.fNA'! B)rJl)D or?N2DD Dv,' ¡¡J yrfv¡ Jll ,;p ),1'?D J.]JpDl
y1>?D;npv? ??t.J?rln2 )2rn nplt )xrps'l'lt ;J' ry)'!t oilt
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DrVy iV¡$ )? )9 ,oJyl+ ,;f2 !,'! )l¡f r1py 6r¡)¡ ¡r1 I? ynsv
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pty/¡ ¡t¡ )'tl¡D ovi¡ D)ll .¡N¡D eJy?t ¡1,? D))l f,',o oy'
troDI nlD oJN¡9 !,¡tfl n;¡'rDt xl nfX Dn].N'r.D ln?txt
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)N rlvjb,{ N) ,r¡ylv/) )! p'rJ ¡N ng'}¡ ,¡_r ,iBN;l lgJr ,l'!'ly2l
yJDv/? til?t !N'l?! J¡n ilu)1p Nltt?v D?4(l ilN) N))JN -rt' ,)¡'?
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trJpD D9 :NJ1¡?>] pJyt) )rn¡n ,Jn?pg yr)Dlt .r?!.,D? )9)l
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.NeD oP'iv r''¡ lJJ¡7)] TtD7u¿ iltiD tfy )t¡p? )t¡'l)trD o)'tDJ!,D
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¡yj) ,T? ou¿ I2D r)N nl?nv ,r'DNt ;t¡yt+ ¡+VD l¡,{ .a¡lnl2
¡I,B'tu il)N] ,n¡J¡!> o))jf) tr))N on Dlx,rt!'! ;oD) nV!) nD

T? .¡rfJn9? ))xt (¡)nn¡) '??p nVIry r¡tp2¡1 r¡¡1 ,oif
T)D xn ¡¡NV 1¡F 'rJlN 

rT¡_{ .;¡¡nfT nfy n¡ )2,)¡ryI+ )2 n¡.-{'r)

rl? nD irv/D? n? t)]tNV ,;p)e)'fJny) )'D n,?¡ )f.)N )D,o)f)D
nD 't ¡'iu,)lt TD)? vr?'! ,il¡tn9!, trDN? irl¡N Nt )).)¡.,tl ,lt¡y
n¡4( o?D sir¡ r¡,üpD r:JrN,;f2 yI T¡_(.Tr)ry? rVlD )?]ry]¡V
t? )?,')J'hl t)'!D otl) N) ,¡DI'IDD )?l Jy,?V ilr¡ l¡p?D nfy1
¡l¡,(lD],n,gD tr)),r¡yD nV')lD) Dl'r tnylr )fi.r nr¡ D?JyA ¡'irx¡

.:T')g2 r¡Ntny/ tr)),?f ))),t )?t )yil)V Dt'fD]n
:r) ¡X ¡?rrl o) rDd,o'D)y)n i|r1..1:! nry iPDD !,DVV?I

Trtl rNül Dr¡V, ¡r:r¡t )V ¡'fir: t¡JN'tf )? ,1Df\2 111?l
ñ¡jN N¡)¡'¡VNV ,), r99l ,nNi nD JnJN'D?NV t¡A"!¡')9,!l
.:TLtJe)? ,¡r!'l'l:J1 ,NP¡t )ltl )N1flt ¡.(tV J¡'iN ¡Dl??n1 ,)"lNU?

'p)] il 1]t .l? 
1r9?l ¡N n,??n nVN )? ,1¡'rfl )¡),'l? )V)y'!

¡DN? ,> rtir¡V ltrxl 'lN?D ,)y '¡?tpl ,¡l!rvl"!'! ¡JD"!D,?

)Jn)>] ¡Jvry)t ))Jl)tl ?n¡ ¡nn2 1x?QN n?Y/¡-.( )l() ,)ItnND
.r¡7?? 19? l.ir? 1l

o¡JN ¡'pDy¡) "llnDn D)']lnlD ))V ¡ry D¡ nxtlJ¡ 'flDl

ñ, te t? TJ¡tt .t¡y.,'! lr)\0 n:Jr) n'l{g trD) n{'Vyl 'r')9?

oTyl oüV) l:2?l r¡tDl ;f?,pD rl? n?rvrD nl¡D :ÉpD

1|'p¡ ]¡ll olylyp¡ )l ¡¡,r lpryl D?D't nt!12 rgu .or)grrr)
¡r't+ nt '¡'p ))¡f ,ñ)y+ ni o) 'rD¡.('! 'lp¡fD n2ry12 l'!'r'ir?'! 'r??

)?'l!1,¡¡-(V'rf.r?f N¡n o) n1pl r?l nyl .t¡J'nNF ¡DLt¡ ¡lrn)
')!?'h?V ¡x Jt otv'! .Dn Dp¡.q] f¡gnr nJv? nvN N)n

.trJrv2 J¡rtt J, üil]Jigtr FInpDt ¡lr ü ,l) iDN o?r??
o1q 13pD r-r.l'!'!Dr'p1V ,B'VIDD )? D nlpq tny/N o¡'!



in¡r 6trn¡r tl, m>tn

.oñf .fl;t?pD ¡?tt J,!yV orv/)¡$, o)l n?lvrf¡D ngnD 'D nyrln
¡DDrln rp:¡ r'lN)J .i12 vlu¿ trr]lQD lD¡_{? n??v] n??D N'irl
oilt n9'y¡l.trf'lN ¡LV> )1? or¡g', onq n¡p¡')!2 n1py1 ¡¡1¡,¡

))V'D trJrt o¡ ¡¡Vy'l?'!.lnq,lt l)2¡r1o21¡¡¡ l:!l.g o)
,¡!,+V1 l)?¡,(V, iD¡_{| .n'f!,...g o¡r¡9) nryr1¡ )vrtyD oJrll
¡y?r nJr1 >?] ,¡J)Vtp ory)l n¡,{r,c nlyp l?ED 19) n¡o1¡
o1¡,r ),+? nDN'!pr? !+? nDN ¡;)f D?D1,1nN y+? nylf)
o)!?+ir )V I'pt lrb )?,?t .rJnV !r++ ¡D¡_{.!tDr...l? ylt? ¡DN,!
'rDry.l)tD 6ry4n )Diy,n2¡p¡ r)l'fl$:J) nlp¡,{1¡DN ilyf ¡N'l¡
¡N?V ¡yV+,D n')D¡,l] ?1¡B Dl¡N-i.jp ¡N 'D.?|üD 

'lN? )D ¡n:
n?)rY 

'-e. 
rl 'ltl,2¡ ,1?pD rthtv Nln n¡N )? ,'Illl )pf? ne

)ln vyp )lxn$ ,l')g) D)D¡DI ¡V'ptp T¡p¡-l ')t$l 'q¡D:rD.ol,g1ñ?l¡,?t ''t¡J' n?Ju]DD J¡'N,.lpryp ¡¡"( y-JD nyfl nyl
i)!'t )?D )?b.{] nllt{ Dr"p.f rry ,9¡ ¡ü Jytrv? ü,"00]
,QED n? lvrill ?¡l4),pf nJJe 1itp J¡)N ,nV¡.{A n)ryp1 .n;r1¡
v¿V tp )y lX1 ,lpry\21 1Dr)rt pltD D¡v; yñ tryr?t ¡nV )rD
l)|¡ or:rlu oyr? !üpD ')J'f¡( 

:J, ¡]F¡.{ r?D .lrrrxrBl ¡:l)¡
n{l)¡{lDv ilJ)t vJr )? ,nl rN'Jp ¡I )NJ. N) ,J¡D J¡ ¡'DJu, lItJt¡{"lD
,nTy?r nlf], \n¡D nDNlEv n)r] v/?'! ,nN"!D figt'! n¡,q \nlF
D))91V nD o)>?JM ngj ¡ry+ oN ¡lgX í1lr>pD tr)prng' o9)l
a'')9 tJyvi )g )y l¡{,ng¡:Q ol .l) ,t,o? - rtlv o)l'¡n )g n¡;l
N¡nv., v.Dnvrr) TN ,tlpl nyrD ng))i7 1irp1? itg?l nN Nn
uL?i|lrx] nTy? nv|(l 'trtr n9l ¡vx? lrr ,illv Nril ll)D ;lJ¡l
lNn n¡-(lD ¡f i\]'! iNh ¡9? ')dV 

)9 r! l¡-( :')jN o¡'l? JD! .'Iil)'¡
')tD? ,Du) ]ryV, DV 'f.)¡,r o¡ uitDvD? 1¡._{ ,o'vll r}jvD 1¡.t)
¡'tNg"!g n,pl n'rr9) üBJ ¡xu ¡r.c np x),)?v tF1 .]4rn¡
¡r.'rVY/ l??Dr .'tlg¡ ,9? r'tylt rny r?V¡V ''f? ,1N? rI, NJr:'!
.))¡JJr!2 tN?v' jn)l} 1¡B¡ ¡D¡p ¡¡"r '¡y? rd,fFD )'Dnl')v

'¡?y) tr)l '¡1)9'! 'llDD ]D-ry ]'lD+ trlJN )J:rrD ')ry o) l?.t
n)r2¡1o¡f '¡t¡rg oy1,n)p1opl ogh lN;? )¡) o¡'r¡ol nh¡
tr¡lN Tlrryj n¡N '? ,'¡y]l o) r¡y1?l .?y ñJJuD p r¡? ñ?¡v/t
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n?v?pp n?D¡ oNvl?¡?i! - n7|aT-,l,p'e ñ)¡lv nD? ¡vxa
?+pn ngy ¡D ?ulq lg¡-.tp..;¡ l-r.V?,tf.r¡-{ vlN oy:fv.t2 Dr?'l'l
lNh r¡rr trt)ry ter Tnn r'trnl ,)V tr)92 ñf¡2 r¡1VD) nU r?n
nu llr,rr¡¡) or1ln1¡ ¡Nly/?1.'l,p¡:lD )v 1¡vr1r): ñl.J1B 'lJe.|
Dv/t] Np]] tDfl :D9)¡¡?t 1?!tD 'tp¡$? )v 1yf n)9 o¡)
]¡l o)l ,¡lir?V ]!-.x )lt npy l:?v/?t J¡y/Nt Dr¡9?V lt, lDltr
ilrix lJrD nryr¡ fpol - l'iDp )'p >! Dm9? ,r'! l9? Dl?+

oN ,ü,?D );* o?)Y.n¡u Nnv|tp\D rx*t n))¡¡ ¡')r¡D
¡¡r) ox ¡t¡ rl1) nn?A ,u¡.-{+ IJED ¡'lil t-l.V¡

D9?ND1 rT)D 't,p¡ID ,V ¡,v.? r)tD1 trIrJN n)q r1¡:r

rt:g o¡) nlvyl trJll ot)g rfv? o¡lN irVNA nfl¡7t .lln¡
rrl{p? n1y_.9¡ oitr)?t ñ}.tltn1 'lDlqD o¡29) n¡y1 )tr¡
l))Jnr,nrrnp rDlq ñgBD oA) nplD'lJu't rJlVDJ.o'?),?D
oA) nl'Fl .¡DV l:?V?l rlD) otnt¡ ¡¡j nVNA >u, o'¡lVDD
oV ¡r¡_tv/)'! .tr'i't tr) >2? n?1¡ oiP fi¡9? N)V ¡).tD l>I)?v'
)?t ,¡N-l? n?¡qt n?r?tt on? nxltn nf?? D'1, )¡ll .otll ornr
n,pg rr49')1,ñ;n ¡?lD nDgD rx;? N)l,irpy., oruJ! DD oDr?u

.o)n) u1-f-l -ty

ottt!¡ ,y lBJl,] DJ't oj) )?? x+ n?a üpD n'D)v/ ill:(

n?D1 'lrp¡tD ¡xu? n))¡¡ ¡'r.r)ff ullp nJD ¡y )?ll ,o))p{D1
rp,fD;ÍJDD D?01¡-r))D ¡p"lv/) Dil ¡JNi) otittD:Tl¡l )p¡qp
D)Nv/'il n|.{-!l;orloj vrl¡ I'ly'ry ñ? it}_d]n:D JDJE orr r.lDl.'l?}

DInD'rB? ¡'fD+D :Tlnl o;tpi!, u|-{D1 lJ¡¡D1'p"rln N)t nf gn x)
o¡¡¡ x) ,J121 1DN ¡¡,{ .o¡tlt trt"lrnlD t)u o¡JN n¡¡ x) o¡1

,Ju?nl ),'t ),)9 ñ¡:N ¡V{) Drx ¡)l ol.!?,! vr? xfry n¡ xn
.Dry.lN,!ü¡-{,onnl)

;o't'!Vp ')V D¡' l,g¡ID ry) tn;!? üD¡ n;nJv ü0.! o?]
¡9?¡-{¡)1 f¡ xln o¡.¡ .1¡pD Nrn )! lnt"t'!: )+ ¡r1¡+ ¡ry nlv1
rir::"u¿ QEn NnE ilVND nql)"1ir 1?Dl l?fl .'14¡10 )V, J¡)rl
.¡t, r¡:11 nXV rdt?+ ¡JeJ o')g r?ptl )lr¡ rU21 tntx nfl¡?r
lrrv] l))ryv ,-i¡!{l ,or¡fp¡ ¡Iy.p? n?rv/D nilv-9 ¡¡v/y n:?rtt



41 ttrls n'nlnm rt ttu11

oil) ¡f) DIrJN Drp?ir 1?pD] .u?> try rv'dp or)D{D oruJlv
1?pa':'lt lp¡n 'rDry oD .otlll ??r o:cx ¡DN nlp o'l?u,
mfDlD Ti¡t u'?V, n¡11'!J'INU? n¡)¡ nr:rr ¡ln){g nXD'l4{l
irD"2¡ ift >y l?DD nD¡'! .¡)¡¡ N)1 u,X ¡fpl'lpl rp: )Vr ¡lyl
Nl? i?,?l ror)p4D rljq ,?D ñl ru¡Vi) nD ,'i¡)? rDd] irllv)
n¡tx ¡r)¡ yl:fDl - ¡N¡D n)?iID ¡J'ÍJN J¡JN )NVt tr)92't¡'tN
np,r1)11)t1¡ or:t¡ t)y., DN ? lfJrll l?1tr¡u])NU llt,;llNü+
,1NU? ñ¡2¡ ,¡VNV !1 ,1|FD r)lr¡ ,'D I'Vill tnt nD )!t nt
rN¡ ¡!? xlity/'lyl ,ot)¡rp¡ 11.r llN tr), ¡)t:t)¡ )u nrülD ¡ñr
'l¡? N)v, r)9Dt .il¡'lD! o)Jy?]rNu uyrp?] 'ri{,p ]y ¡x']p ¡!)]
l)f ,ryy !)lro r¡¡¡ ¡¡f ,o:vr otuyDlnl;u11¡2 ñ? p¡ly ¡|.{ rl:rt(
¡5r¡ tl94 ñ:l1p n1n, r¡V¡ $y/,¡tnry "t)y? r¡?N:D nruy)
't)!,1 )¡J)ill ¡?1T? lryit 1pp lx:_) n)J"l )Íl)ri..t x) r)$..tD{
;¡n ¡)9{,opyrrr) 1)¡J NtV? r))T2 Dy rl¡ 1|,?DV ctN.!,)fVJD

rNlr¡V? )Irv/N ¡¡9,p rrry) ¡)n nx;f xly¡ nlnf Dl rn)ry
,)lrltg? oly'l Du'yDt n,p), T¡( )v?l Dlx ,¡?10 ,yl tll n'pn'
]JDilD e)DNy/ 'L? ,ür2 nlu't ,t eD ,¡v/t{ T¡_{ .¡?l? ñp},

') nlgpt inID rJilD rJ'rJN 'rDtx ¡üV ') n¡r9:¡1 ,fpn
ilt?tl ot T,r:'l r)ry) nnXV l,?'gl ¡N¡D nn'p¡ )V ¡tüf¡
rx\ n1 eDtr¡ N) oN ¡ñr lg¡ rp; ¡ulq ¡pl )?V ,'2 ¡'tp¡,t'¡
)?x ir¡NDtl) x) r)N o)g y1lt n_¡.D ,n¡tN lJrv¡1 vr¡-{D n?D)
'U? ¡tnnnt lnltq) r)N o¡V T2 yil ,¡plD nptv/) DN n¡"rl¡V?
11! )2 12 ,¡)¡Dljfl ¡B¡Jl y'!¡ :Ttr .')FD u,¡-{:l¡l ,¡NDr2)] y'lil
ni nT¡1 "rf'rr )D. !! nx )yl)t( x) ,npgg n?D ))Nl rtlpJ 'nlr!/
)..1)!,D \ln )rptD t¡NJ) rtN\D DD\ IDD )y] .r¡ln ¡ngf ;lp nlDl
1yl nx\D n?N2pl ;t¡1Jr! nN lJ]y) ;tÍr? n yD );x'¡x?l

'n¡y l Jl '¡N? N)vi trjPpl,or)gn¡
rt, ¡f,!¡,]F\D rt?,t nx oDgD r?y T?pD n'rrtV yDW?\
JN nt¡ )J'llD r?11 n:DD ,DDJnv/Dl ly1) ur¡nr )DIl rñ,t
]ltDl olx )?,p o?D Nt¡v ]l? ,n',rrtv 12DD iJ¡( nnJD? l,Dvl),_-!
''-¡.f? ntn? oN ,J¡'ie))t 1]7>V )pDy? 11?, JJ¡l,Tt rVD ,o)"!JJl
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.N'DN, J¡I ¡DN _ T)] Ñ) DNV' ,OYJ

t),Il r9 Jll:) rV r.1, ¡I,¡,vr!) )n9+ üp¡ rt?2n x;lt
n:NV r¡,{'!.616r¡'rgV?jJrVN ¡l$ nEVr ¡{)]irfv N)]))ry N)]

"l$'! r9 nSNV' ,¡J)DD )?lr ¡t¡ n??tD ill¡v1) nD :JtrYrN ItrJN

?rP¡v t¡¡lrx ¡t)l fyl'rq ntD¡-{ x) 1ry4 ,n: }v/il] t)¡ry utxl
üDD n'rbv ¡¡q1 n2xfp og rlu!)1 o?rgri,) ¡J)y) Dy 1!l
li'19)l DV/)N lNJll DIN'! '19 ,r¡rl t)1 ¡N] )J¡u'N fj¡tlN lLpD'! -
rDry ?ltP.t ¡lYril n]lu,¡ ñD ,'iJ'rvN'D flltrs l1¡Fy ¡Jt)> llJN
,'t rBD,{1 l.?,p¡ f}_t 't n'Dl ,oV :¡)D1 n1>Vi üy r¡)97 x) :nf

tn'nD¡ iT¡,! ¡Dlr,1)¡ ¡r) oN

,r¡!p n¡N rllfy¡ oN n) nlD¡,(1rr11:1)yiJ¡y/N n?ry ¡¡,(1

n)DNl ,) lrn4¡y/ ,1tj )! pts?g trlvr nf:¡: lt)1 )ll r¡l¡ x)
Nril nli¡ ox ¡lf¡ ,llfrr or1¡¡1 o'yr)_¡t, n¡g¡¡,r x)y¿ ,nr¡p¡1
y¡g¡ n¡n:rur lpl ,?v ,l'!ll rFry rprg 1je,9¡-{v'fj!) nNi .1)D
o),g¡:l¡ olt l) ol¡: )¡_{0 ¡T!+ r¡p)l.np)v r)al o¡V !,'!¡,D)V
ü¡ ¡ry] ,t?ttir l? iD¡,{ rVN ,?D 111)C¡ )xl ,¡J2Vfr upVD+
v.,rx? NDg¡"{ ¡r)Vi ,Dlp? nl?¡]¡D¡ )¡_{'lNT¡ )X;:T?l:I ngl)
,)?> xl rP::r.nfP¡ )2 npgl l¡fl r)l¡.tl l:V? il? 1D¡q.¡l:.t¡(

.nl!v' JD? pr)Yrrrt) 1)D'Djllv/'D 
,frlir]lf,pD

¡r¡} )v rup? ¡)ri)r JnvN D ¡lgrp ¡¡,{] ,lI)D u'¡r? tr?]
'l!¡ 14!n ¡¡y¡ nD!4 ir?J¡ll ,>¡e 'ptr.;? Dtg nN npgD] n'D9]
ñf iN ¡r¡¡ 'ü nlD¡.(].u'x )v ¡)n¡ ¡ti)ln Ti¡t ul o)l \g)p
,¡_"ry)D nN ¡?'!ju'!n\2JJv/ u'NA lrNy/ nryl¡V ]pl r?V ,l']NU+
J,an tt u)vr ¡D'! yla 1:? )V' vr¡-{? ,D?'lV) N) ')}| l¡_(V y]¡ rX
v/¡-t ¡lD¡ir nD?W n¡-{l¡ trfr] .o)rnN otvj)¡_( oy r¡xn\r) x)l
nn? nx lprgl .o'']D¡f tr), )¡NDuJy/ yl¡ ¡¡,{ - ¡tl"!'ivr] ¡-1i)1
1¡71¡t x) ,41¡21 4lrgrlly ,f ') 1N in?V¡ 2X1 fl?f ¡mp
ü¡1rDg¡ )¡-o.orrnx o'y/)¡f oy NBg> r¡pq) nlnvrN N)t tb!¡,
D))ENn Oy l)nl lr):l ¡X t,ANn Nuttt 'lth:t - .q:f.f nU:)

.o¡?Nrp ¡jv/y) o?)v¡l? "]ry? 1D?+ tr']n4a
'l¡?NrF ¡¡-{ ir¡-{'t'r] X1 nn)v üPD nlD 'iDJt:l DJt tlD:l



,fú gr¡rl'n ,t tfDt n

!1]"tg:tD >1P> yDu)¡:Dl¡..( uD
(.)D1¡ - 1r)) 11?¡ ¡tp]i7n 

'|ült¡'fp2l- ¡?y \t, DPJ) n?D ltN ,)jDlJ¡¡ rD¡,( ?itvrlll TNr 'r)?D 1D¡,{

))g il,?D¡ N)irV -],pN rty ü iltir¡_{ ))N - nl-l n?D ¡tD'lN n?l]
.'lPIr ¡Y l?+ r?1)9 nf rur x)vr
.):l?l'l? vrvtr vrtND !,DV?l

20

]pl!i| ¡v¡J

¡Jrrt o'Dv¡ r?y ttfp¡ n'¡bv )¡Dlt¡tv'lpll nl0y/ ny/ID
u?V, ,ir¡-!¡1l D'Tp )?+V or)l4¡ )?2 ¡l¡¡lr nt91 v/,ti?,pD n l
¡Jv.,!, o?)Vlr'' ltX lNJf?V ,tr)nD4't o)lluD or)p¡X 'lit?
)v' J¡pt¡-(] Jrngl lilr? 49p or2)p¡ ltq .olrrrr o¡?N)p
e'Tp )?? r.,?vr otllsnñ o))p¡fD r?) trrn)Ju, ln ün¡ n'n)v¿

.ñ)r'tD¡
J¡?N:p ñV''i!, nlD't IND r)v.,D rDt( 'l,g¡l ¡D¡_{ t'),1 ¡lD]
'r)y? mn N)t nlD x)1 tnrl >N Jr?ur N? n:D r't)?t ,JT),l
x)1.xpf¡t1 'lJil )? ü o')¡D:rrit ox llg¡1,il?N)p ¡Jvry) rylnD
lxn¡ xpv, ,]ngp n?al ,¡?+1 n?n? ilil) jltvN? rIJv nn
jJ¡Vf(V'lyl,ñ¡l;t, rjt)2t r-r¡JJ¡!2 )l?,¡? lr2!2] tr)l)"lp D'vr)N
eyp? n¡,p)rr N),p¡ N)V' ,lNp'r), nNlD rt9)1 rNfi ¡9? nIlD

.o)jyD )?r
l?DD 127 o¡ DJ,V¡ rr)y l2,p¡ ¡1;,Dt,q r\) ¡-i)ND nyr)irg'?l
N?r .)']DN 1lryt n2y r?pr t?¡ ¡N ,'r?r)D ]p\D >v 1'y? n?av
,'i) 'rnN .¡)nn r:¡) nJlN rt)D )y )c:l'l) nrnnunr ¡)nn r:o)
o?r9ll? r'y? +¡V r)N"t ,'i) tDN ?Jrt! ¡¡,( ñ1.:p 1|po'lrd ¡r?
r''1_( iT|B NnV lp D ifiEíl iDtv ,'ava 1p4 l;x)r2 nivU)
)))¡_{,il.74D r)'l'rN :D rD¡.,{'! .n;l¡,( p'rrr >9?? )l:¡ r¡¡1 'l)ls,lti'/¡'!
Jr nlD 'ip,pDt .oty? N)+ r¡-rv?y/ 'r.rf ¡N rJ¡)t, npy l7ri )¡>l
T>) Nn n-l?,?l Trtl lnf? )y+V D I'y/n],nt¡ r?1t JiD4q JeN
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N)t - Jslp )r, n:l¡_{? ol]xa )!, )e ov'?l plrl) ilp r}D.l
.Nje9l¡o )? J)?\r ltr lv.rNi ¡r¡¡¡

.r11¡ pJnyr PDv:l )¡'D:|In¡] ]jDDD )1.11 ¡ry urrND )'DV?]

,Nln n_"tÍ/,? D¡N ,r¡'lD$l - )Jro¡ ¡?DV r?? ,JfiVN'ü inND -
'iN 

'jpD n¡d \:Jt¡n ¡p..lf? - li D¡N]rNt PJnYr> ¡?v n¡v]
ñr]t¡-( r'p¡ N) '? ,)¡$? ,¡ytv) rlnr, - r?,! ¡l]l ,f ñNl¡
- l¡?DV ylrD ¡B¡JD )) l'¡¡u 1! - 1t?111V¡-l2lJj, )l PlJ¡
l)¡? N) )?,'iJnN,''Vr"!DD - ,rJl?1ñ?¡!¡-{? ?r)g n?DD n) rDN'r
Ntv' - ¡Dll? r¡ylv) )))¡,{ n)D ,itVND n'}Pry - !'rJeD ]t}D? ')
- r¡Y]? l,J'p ,tpNa 10ry - .¡4$a )) IBNFV'ttr ,'t'lv ))9 nN-F
,¡l¡v/) )t ,nvlrD ir']p¡,{ -.r¡11¡.{ r¡l)¡ ln ,.]?.lD 12 rDx ox r¡

.)?rx o¡l i-rT!¡f iTl'iN rV4 ry - )?i.{]n¡VN N) '? -
)¡'lD? t? - 1¡¡1! )I1DV - lllpx tvl) ñ)íl :urNil "lDN

r¡rf? ))gD ¡D '? - ?$i¡1gr¡? ¡DN rylX )Je¡ )¡_('t ¡rD?
t-"10¡_{,)flf )X n*Xt - )tP tr'Dg2l uyn r) rnrln ilT!'! - 11?'}D¡{
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