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Eduard Feliu

I ntroduccio

En el pas del segle XIII al XIV, essent Felip el Bell rei de Franca i Jaume II (on-
cle de Jaume II de Catalunya-Arago) sobira de Mallorca, comte de Rossello i
Cerdanya, i senyor de Montpeller en una complicada imbricacio de jurisdic-
tions, les terres occitanocatalanes visqueren moments de relativa tranquil•litat

politica. L'efervescencia religiosa de generations anteriors havia minvat forca. El

catarisme havia estat esgalabrat per tot Occitania i Catalunya. his procediments
inquisitorials contra aquella heretica pravitat i I'accio politicomilitar havien es-
tat implacablement eficacos. Pero els espirituals, en canvi, que havien acollit
manta doctrina pseudomistica i apocaliptica heretada de Joaquim da Fiore, con-
tinuaven pretenent reformat t'Esglesia, i els beguinatges o associations laiques
dedicades a una vida de pobresa evangelica tenien encara un gran floriment. Ar-
nau de Vilanova, que recorria en aquells temps les terres llenguadocianes i pro-
vencals, havia de defensar els beguins perseguits pets inquisidors dorninicans.
D'altra banda, Ramon Hull passava per moments de gran ardor missionera res-
pecte als jueus, entestat a voler demostrar-los que Ilur esperanca era vana. El
1299 havia obtingut llicencia del rei per predicar a les sinagogues. El 1305, es-
sent a Barcelona, va escriure el Liberpredicationis contra judeos (en alguns ma-
nuscrits: Liber adprobandum qualiter judei sunt in errore); aquell mateix any,
cssent a Montpeller ja havia escrit el Liber define, en el qual proposava una croa-
da per reconquerir Terra Santa, tema que tornara a tractar el 1308 -i tambe a
Montpeller- en escriure el Liber de acquisitione Terrae Sanctae, que presenta
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personalment al papa Climent V, aleshores resident a Avinyo. Dos anys abans ja

havia demanat al papa la fundaci6 de col•legis de llengues orientals.

Pero malgrat les escomeses missioneres i els problemes politics i socials que

les comunitats jueves patien , els historiadors del judaisme han retingut sobre-

tot, d ' aquell periode , 1'agitacio religiosa i social provocada per 1'estudi de la fi-

losofia aristotelica entre el jovent de les aljames occitanes . Be que entre els

cristians no passa mai de set un fenomen universitari , cal dir clue nomes feia

vint-i-cinc anys, el 1277, que les autoritats religioses , per mitja de 1'arquebisbe

de Paris , havien condemnat un reguitzell de tesis aristoteliques i averroistes que

intentaven conciliar la fe amb la filosofia , entre elles algunes de Tomas d'Aqui-

no. Aquesta actitud contraria a la filosofia tingue el seu reflex en el mon jueu,

com demostren els documents del Minhat Quenaot que veurem. No cal dir,

pet-6, que la lluita contra Aristotil venia de mes !luny en ambdues religions.

Els historiadors del judaisme, doncs, han parlat forca de les circumstancies

politiques , religioses , socials i culturals que a la primeria del segle XIV van

concorrer a desfermar la controversia sobre 1'estudi de la filosofia i sobre el pa-

per que les ciencies profanes havien de tenir en I'educac16 dels joves entre les co-

munitats jueves d'Occitania i Catalunya . Els erudits son d ' un mateix parer a

1'hora de col-locar I'excomunio proclamada a Barcelona el juliol de 1305 en el

punt mes alt , i gairebe final , de la gradaci6 d'esdeveniments que dugueren a vo-

ler restringir els estudis profans , tot i que aquesta voluntat , expressada en un

Ilenguatge retoric i soletnne , resta pura faramalla , com altres intents frustrats

d'aturar amb els dies dc la por les aigiies de la historia . En realitat , la filosofia

continua essent estudiada i aprofundida per molts savis jueus arreu d ' aquests

territoris ( penseu nomes en Levi ben Guerson i Hasday Cresques!).

Pero abans de rota altra cosa , cal dir que no sembla correcte de presentar la

controversia de 1303-1306 com una segona fase d ' aquella disputa que 1'obra fi-

losofica de Maimonides, la Guia dels perplexos (tradu 'ida a l'hebreu per Samuel

ibn Tibon a Arle el 1204 ), havia provocat setanta anys abans. Les circumstan-

cies socials i culturals son del tot diferents . Aleshores , les raons dels uns i dels al-

tres implicaven l'acceptacio o el rehuig de Maimonides per part d ' importants

personatges , entre ells el nostre Mosse hen Nahman , de Girona , que feu el que

va poder per asserenar i acontentar tothom. En els primers anys del segle XIV,

en canvi, per aquestes terres ja ningu no discuteix la valua del mestre Mosse d'E-

gipte: la profunditat del seu pensament , l'altesa dels seus sentiments , l'amplaria

dels seus coneixements . Ben al contrari , el prestigi de la Guia i del Llibre del co-

neixement ( el Ilibre primer del Mishne Tork) s'han consolidat de tal manera i

inspiren tan gran reverencia que ja ningu no to la gosadia d'atacar-los.

Que aleshores Maimonides ja era intocable es demostra tambe per la sincera
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proresta de fidelitat al mestre que els membres del sector tradicionalisra procla-
men, quan en el desfici de les discussions, els racio^^alistes els imputen manta
de respecte envers aquella llumenera que havia sabot afrontar tan be i domtar
del tot els aspectes perillosos de les doctrines d'Aristotil, i els alleven d'haver
inclos Maimonides en el decret d'excomunio. Salomo ben Adret no re, evident-
ment, cap escrupol a reconeixer en diverses avinenteses la grandesa de Maimo-
nides i la mala imencio dell qui li atribueixen sentiments contraris. Hens-ne
aqui alguns exemples en les seves propies paraules:

«Veig que la vostra reprovacio inclou ^ una suposada interdiccio de] les doc-
trines i els llibres de mestre Mosse, de beneida memoria. Deu nos en guard que
fos aixi i que haguessim inclos 1'obra del mestre en 1'excomunio! Perque els es-
garriats no etas en poguessin fer retret, vam excloure explicitament els seus lli-
bres del nostre decret. Qui bonora el mestre i els seus llibres mes que nosaltres?
L'hem fet seure davant nostre, el tractem de mestre i li demanem que ens ins-
trueixi. EI seu nom es esmentat continuament a les nostres escoles...» (Doc. 33
[52 1. 148 ss.]: De Salomo ben Adret a Salamias de I,unel).

«Els llibres de l'ildustre rabi i mestre nostre, Mosse, que treu de 1'aigua de les
ciencies pregones coneixences, el filosof divi, ple de pietat, que enforti en molts
1'alianc^a, tant en vida tom despres de morir, no han estat compresos en 1'ordi-
nacio, car conforren 1'anima de tot home que to devocio» (Doc. 82 [ 103 1.
37 ss.]: de Salomo ben Adret i altres membres de la comunitat de Barcelona a la
comunitat de Monrepeller).

«Recerqueu be [el text de] la nostra ordinacio, considereu-la amb atencio i
veureu que no hem tocat els llibres del mestre ni amb el dit menovell, ans
n'hem exclos explicitament I'astronomia i els llibres dell, la Guia i els altres,
tint en arab tom en hebreu, car son tom I'or fi, que no to preu. Com ens podria
haver vingut mai a I'esperit de voler posar en oblit res d'allo que ha escrit, Yuan
es la seva aigua que nosaltres bevem? Com podriem haver mancat al respecte
que li devem, quan es la Ilum de la seva instruccio que il•lumina la nostra Foscor?
[...] Germans, us preguem que no us cregueu el que us hagin dir...» (Doc. [ 123
I. 53 ss.]: De Salomo ben Adret i altres membres de la comunitat de Barcelona
al grup racionalista de Montpeller).

Fins i tot I ' instigador principal de la controversia, Abamari ben Mosse, que
ba estat qualificat -injustament , segons el meu parer- de «campio de Pobscu-
rantisme», no sembla pas que desdenyi la filosofia en el seu breu Sefer hayareah,
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sing que Punic que vol es que aquesta no descolloqui l'estudi de les ciencies

religioses. No es exacte que hom rebutges o ignores les idees basiques, impres-

cindibles, dels diversos corrents platonics i aristotelics que formaven la bastida

intellectual de la fisica i de la metafisica del seu temps.

Tambe cal fer remarcar que mes d'un investigador d'aquesta controversia

sembla haver caigut en el parany d'aplicar algunes de les dicotomies amb que

estern avesats a classificar les actituds i les doctrines del mdn modern (integris-

tes- progressistes, laics-religiosos, etc.) com a linies de demarcaci6 dels corrents

del pensament medieval. El resultat de voler encasellar els personatges i els esde-

veniments de la controversia de 1303-1306 en mares preconcebuts ddna una

imatge desequilibrada d'aquells fets i provoca classifications simplistes. Ni els

«racionalistes» o «progressistes» ho eren tant (alguns creien sincerament en l'as-

trologia), ni els «tradicionalistes» o «reaccionaris,, desconeixien els elements del

coneixement cientific de 1'epoca, sing que sabien utilitzar-los tambe racional-

ment. Limitant-nos al tema d'aquesta controversia, diguem que mentre els uns

volien llibertat total per a 1'estudi de la filosofia a qualsevol eclat, els altres la

condicionaven al fet que el jove ja hagues fet vint-i-tine anys i estigues amarat

de les ciencies jueves tradicionals, es a dir, del coneixement a fons de la Biblia i

el Talmud.

Tanmateix,l'esca que va entendre la discordia no fou tant 1'estudi mateix de

la filosofia com la interpretacio extremosament al•legorica que alguns filosofs

feien de la Sagrada Escriptura. En el fons, doncs, questio d'exegesi mes que no

pas de filosofia.

Un d'ells, Levi ben Abraham (1250-1320), de Vilafranca del Conflent, l'ho-

me que congria la ira del grup tradicionalista, havia anat, certament, molt enlla

en la conversi6 de la Sagrada Escriptura en allegories filosofiques. Pero algunes

de Les idees incriminades -cal dir-ho tot- ja havien estat expressades per

Maimonides (la manera d'entendre i d'explicar els miracles o les multiples in-

terpretacions allegoriques que hi ha a la Guia); els partidaris de 1'ajornament

dels estudis filosofics, enduts per 1'ansia de blasmar els filosofs contemporanis,

es guarden prou de recordar-ho, talment com obliden que 1'exegesi allegorica

tambe havia estat utilitzada pels cabalistes occitanocatalans, i en els midraixim,

be que en aquest cas era, segons ells, una mena d'allegoria piadosa que volia po-

lar en relleu el contingut etic dels fets histories. D'altra banda, cal dir que els

jueus de 1'edat mitjana ignoraren quasi totalment 1'existencia de la important

exegesi filosoficoallegorica de Filo d'Alexandria, Philo Judaeus, les obres del

qual influiren, en canvi, sobre el pensament cristia des d'un bell comencament.

Fou el cristianisme, i no pas el judaisme, que les conserva i les transmete de ge-

nerac16 en generacio.
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Si ell patriarques -pensaven ell tradicionalistes occitanocatalans- nomes

fossin «tipus filosofics», rota la historia de 1'antic poble hebreu i ell principis

morals i religiosos que hom hi ha fonamentat s'esfondrarien. La relaxacio de la

practica religiosa tambe era una de lee consequencies negatives dell estudis fi-

losofics, que duien -deien- a una veritable descreen^a. Jacob Anatoli, gendre

de Samuel ibn Tibon, ja havia utilitzat abundantment aquesta tipologia en el

seu Malmad ha-talmidirri, ^n el qual lee figures bibliques esdevenien personifi-

cations filosofiques: Adam era 1'intel•lecte adquirit; Abraham i Sara eren la for-

ma i la materia; Isaac, Rebeca i Lea, lee diverses facultats de 1'anima; ell tint fills

de Lea, ell tint sentits; lee dotze tribus, lee dotze consrel•lacions; la menora sim-

bolitzava ell set planetes, etc. Tot era al•legoria: el Jardi d'Eden, ell seus arbres,

1'arca, el tabernacle, ell ornaments del summe sacerdot... Davant d'aquestes

exageracions, que tenien origen en generations anteriors, fins i tot de temps

ben antics, no fa estrany que Salomo ben Adret digues a Cresques Vidal, refe-

rint-se al pobre Levi ben Abraham, boc emissari de la controversia: «Deu sap

que per mi es millor escoltar el que diu un cristia o un ismaelita que no pas sen-
or el que diu un home tom ell» (Doc. 14 [32 1.103-104]).

La filosofia no nomes feia negligir l'estudi de la Biblia i el Talmud, ans duia
a positions inacceptables en la giiestio, no Bens teorica, dell preceptes, la rao

dell quals, segons ell tradicionalistes, no havia d'apareixer clam fins ale temps

messianics; ell racionalistes, en canvi, creien, tom Maimonides, que ell acres ri-

tuals es podien explicar d'una manes intelligent, rational, ben be d'aquest
mon. La prohibicio de certs menjars, l'us dell filacteris o de la mezuzir, etc., eren
elucidate de tal manes que la rao pogues restar-ne satisfeta.

Els tradicionalistes no tenien aturador en lee acusacions, que incloien una
suposada descreen^a, per part dell racionalistes, de tot alto que es presentee tom
a sobrenatural: la creacio del no-res, la providencia, ell angels, ell miracles, la
revelacio del Sinai i altres elements fonamentals de la fe jueva. No cal dir que
aquestes acusacions eren malintencionades. Els racionalistes no eren uns des-
creguts, Pero miraven que la seva creen^a en lee veritats de la religio no contra-
digues lee dades de la rao i de la ciencia.

Per be que la historia d'aquesta controversia s'explica rota Bola i mes autenti-
cament a travel dell textos que va generar, ates que la seleccio que presento
nomes es una part, i no gaire gran, dell documents aplegats en el Minhat Que-
naot, indico breument la segiiencia dell esdeveniments amb la intencio que Faci
mes entenedora la historia que ell documents traduits reflecteixen:
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Sembla que la intencid d'aturar la influencia de la filosofia i les ciencies pro-

fanes a l'interior del judaisme occitanocatala comenca a prendre forma amb el

bescanvi d'algunes lletres, en algun moment dels anys 1302-1303, entre Aba-

mari ben Mosse, de Lunel, aleshores habitant de Montpeller, i Salom6 ben

Adret, de Barcelona, a proposit de si era licit d'utilitzar una plaqueta de metall o

amulet amb la figura d'un lleo per guarir el mal de ronyons. El rabi de Barcelo-

na crew que aquest us no to res d'idolatric. Pero aquest fet els emmena a parlar

de l'heretgia que certes doctrines dels jueus que practicaven la filosofia aristote-

lica i les ciencies profanes representaven respecte a la tradicid biblicotalmudica.

Abamari ben Mosse intenta convencer Salomo ben Adret, mestre venerat (pero

no pas incontestable, com es veu per les paraules i el to d'alguns prohoms pro-

vencals), perque promulgues una excomunio contra 1'estudi de la filosofia. La

resposta que rep de Barcelona no es pas entusiasta. El Mestre, com 1'anomenen,

no es decideix, be que escriu a Cresques Vidal, de Perpinya, en cerca de suport.

Pero aquest prohom (d'origen barceloni) no vol iniciar cap campanya antifi-

losofica, tot i estar convencut que la situacio es delicada. El mateix Ii diuen al-

tres savis de Perpinya, com ara Samuel Sulami (que es, d'altra banda, Punic que

defensa cordialment el filosof Levi ben Abraham), Issac de Lattes, Menahem

ha-Melrl, etc. Llavors Salomo ben Adret proposa clue primer promulguin

1'excomunio a Montpeller, convencut que despres la signaran moltes altres co-

munitats. Pero la temptativa de comencar per Montpelier, fent-hi aprovar I'ex-

comunio, topa amb l'oposicio de front de Jacob ben Mahir i els seus seguidors,

entre els quals hi havia personatges importants i influents, que la feren fracassar

totalment (estiu de 1304).

La intervencio, sentida corn una intromissio, de la comunitat de Barcelona

en els afers de Montpelier provoca una resposta airada de Jacob ben Mahir a Sa-

lomo ben Adret. Tanmateix, hi hagueren altres causes per a aquell fracas, com

ara la manta d'unanimitat entre els mateixos tradicionalistes i les dificultats que

la situacio politica de Montpelier comportava, ja que les ordinations i excomu-

nions necessitaven 1'aprovaci6 de les autoritats cristianes.

En vista del fracas de fer acceptar 1'excomun16 a Montpelier, Abamari ben

Mosse insisti prop de Salomo ben Adret perque el primer pas fos fet a Barcelo-

na, al•legant que despres seria mes facil de fer-ho acceptar a Montpeller. Abama-

ri mobilitza nombroses comunitats i molts individus perque s'adhcrissin a la

iniciativa i escrivissin a Barcelona a fi quc el Mestre es decidis a fer el pas.

Salomo ben Adret aguanta durant mes de vuit meson la press16 que rebia per

tots costats. Estava indecis sobre el que calla fer. Ronsejava. Fins i tot va caure

malalt. Pero la insistencia dels uns i dels altres, i les noticies favorables que li

arribaven de diverses comunitats navarreses i castellanes (Les quals hom havia
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implicat en el conflicte ), venceren la seva renitencia i acabaren precipitant les

coses. Salomo ben Adret i el seu cercle proclamaren 1'excomuni6 a la sinagoga

de Barcelona el dissabte 31 de juliol de 1305, prohibint que durant cinquanta

anys ningu no goses estudiar els llibres de fisica i metafisica dels grecs abans de

tenir vint - i-cinc anys. Be que les copies del text de 1'excomunio que els manus-

crits ens han transmes nomes n'exclouen la medicina, es evident , perque el ma-

teix Salomo ben Adret ho diu en els dot. 33 [52] i 11231 damunt esmentats,

que tampoc no afecta l'astronomia , i menys encara cap obra de Maimonides,

independentment de la Ilengua en que fos escrita. Nogensmenys, els racionalis-

tes de Montpeller respongueren proclamant una contraexcomunio que prohi-

bia fer cas d ' aquella interdicci6 . El conflicte s'ana arrossegant durant un any,

fins al juliol de 1306, quan el rei de Franca many als seus oficials que s'empares-

sin dels bens dels jueus i ( sense cap decret formal d'expulsid ) els foragitessin del

reialme.

Per tal que les generations futures estiguessin assabentades del que havia es-

tat aquella controversia, Abamari ben MossC, convencut que la posteritat Ii ho

agrairia, aplega totes les Iletres trameses o rebudes per ell, ensems amb les copies

d'altres Iletres que li pervingueren dels seus amics, en un volum que anomena

Minhat Quenaot, «Ofrena de zel», i, a mes, encapcala cada lletra amb una nota

en que explicava qui eren els corresponsals i quines les circumstancies en que

cadascuna fou escrita.

Abamari hen Mosse pertanyia a una familia arrelada d'antic a Lunel, pero en

aquells temps de la polemica vivia a Montpeller. En ser-ne expulsat l'octubre o

novembre de 1306, passa a viure un quant temps a Arle i despres a Perpinya.

No es segur que visites Salomo ben Adret a Barcelona el 1306 -i es una pura Ile-

genda que hi moris-, rnalgrat el fort Iligam d'amistat que els unia. El que si que

es cert es que en morir el Mestre, Abamari va escriure una sentida elegia en for-

ma de lletra que tramete a la comunitat de Barcelona (Doc. [126]). Fou un ad-

mirador de 1'erudici6 de Maimonides, tot i que era conscient del contacte que

el gran savi jueu d'Egipte havia tingut amb la filosofia grega. La deria que Aba-

mari i els seus col•legues tenien era la lluita contra la interpretacid al-legorica de

la Biblia, que els semblava promoguda per aquella filosofia, pero de cap manera

contra la filosofia per ella mateixa, ni contra Les ciencies profanes, si I'individu

s'havia amarat abans amb les aigues de la tradicid.
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L'objectiu del present treball no es pas d ' oferir al lector cap nova interpreta-

cid global de l'origen i el desenvolupament d'aquesta controversia , 1'emmarca-

ment de la qual ja ha estat fet mes o menys correctament per diversos autors,

sing la de facilitar , en tots els sentits , la lectura directa d'una part dels princi-

pals textos que va generar. Tot i set nombrosos els erudits que els han explotat

o comentat , ningu no ha provat , que jo sapiga , de traduir - ne cap integrament i

literal. Hi havia, i en part continua havent-hi, raons objectives que descoratja-

ven els hebraistes d'emprendre aquesta tasca . L'estil de retorica florida i am-

pullosa d ' aquestes Iletres en prosa rimada, que consisteix a anar embastant ver-

sets biblics l'un darrere l'altre en una niena de Ilenguatge impressionists, pie

d'incoherencies sintactiques i subtils allusions, desanimava els possibles tra-

ductors. La nova edicio critica de Dimitrovsky ha aplanat el cami de la traduc-

cid, en posar a I'abast dels lectors un text pulcrament editat , en el qual ha as-

senyalat els Ilocs biblics i talmudics, tot aclarint-ne a vegades el sentit que

1'escriptor els volia donar i proporcionant abundants referencies internes. Tan-

mateix , en la meva traducc16 indico primer la numeracio de l'edicid de Bisli-

ches de 1838, perque es aquesta 1'6nica que ha estat utilitzada pels historiadors

fins ara, i a continuacid, entre claudators, la numeracio de la nova edicio de

Dimitrovsky (que incorpora tambe els documents complementaris publicats

per Ad. Neubauer).

Seleccio de documents del llibre Minhat Quenaot d'Abamari ben Mosse,

anomenat tambe N'Astruc, de Lunel

Doc. 12 [30]

[De Cresques Vidal a Salomo ben Adret]

El prohom a qui foren trameses les dues Metres anteriors' pensd que un de cada

ciutat i dos de cada familia` de la eitat de Narbona avorrien elprohom mestre Sa-

1. F.Is documents 10 [28] i 11 [29], adrecats a Cresques Vidal, habitant de Perpinya,

per Salomo ben Adret i per Bonafds Vidal (germs de Cresques), tots dos instant-lo a actuar

decididament en el cas de la interpretacid aldegorica de la Tora que alguns mestres jueus

practicaven.
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muel Sulami, i que era a causa d aquesta aversio que havien escrit dell coses acusa-
dores, iper l odi que sentien contra l'home que s'estava a rasa seva. Li allevaven que
havia apres la doctrina de mestre Levi ben Abraham i que creia en tot el que aquest
havia escrit en el seu llibre, que ells tenien en la mateixa consideracio que els Ilibres
de magia. Trobaven motiu per acusar-lo i per dir que tot i que havia estat un home
pur, dreturer i innocent, en assolir el summe sacerdoci3 havia esdevingut un sadu-
ceu4. Llavors aquell prohom sorti en defensa de mestre Samuel Sulami en un escrit
detallat, en el qual excloia de mestre Levi algunes de les faltes que hom li atribuia.
Aixb mho explica unjove, a qui elprohom Don Cresques Vidal many de venir a
veure'm. I em digue que a ells no li semblava ni tenia coneixenfa que aquella
denuncia fos ben fonamentada ni sabia qui la feia, ni si el testimoniatge era prow
clar. L 'escrit de resposta, que demostra tot aixb, feia aixi:

Deu feu l'home dreturer i 11 dona lleis justes, pero ell embolica les cores.
Deu Ii atorga una part de la seva gloria i li insufla un ale de vida, perque tries la
perfeccio; pero l'home es decanta per la imperfeccio. Deu escolli el seu poble 111
dona la Tora i els preceptes, perque heretessin el Pais,` la terra de la vida i del
repos tranquil, i tothom hi trobes tin goig complet, se'Is omplis la boca de ria-
Iles de felicitat i els llavis de cannons, i no hi manquessin de res. El testimoniat-
ge del Senyor es fide] i fa savi 1'ignorant. La Tora del Senyor es perfecta, envol-
tada de closes i refornada pels nostres antics mestres, lleva el dubte del cor de
1'home, revela les coses arnagades i demostra que hi ha un Deu que existeix, sen-
se figura ni forma ni imatge; la seva gloria omple el mon i vetlla per ell sol-licita-
ment. Aquest es un dels principis fonamentals de la fe. A cada generacio, a cada
ciutat, a cada regio, s'alcen homes que han perdut el seny, que no tenen cap
mena de coneixenna ni d'enteniment i que es diuen dintre seu: Fem-nos un
nom que soni arreu i mirem que han escrit els grecs en llurs croniques, per tal
que puguem obtenir una coneixenna clara [de 1)6u] mitjannant I'especulacio fi-

2. Mots de Jr 3:14, emprats aqui en el senrit , simplement , d'una part , dons quants.
3. En esdevenir important?

4. «Saduceus » era el nom que el sector tradicionalista aplicava als jueus que ell consi-
derava descreienrs i depravats , es a dir , que preferien gaudir dels bens d'aquest mon , perque
no creien en els de l'altre ( sobretot els filosofs racionalistes ). Aquesta denominacio apareix
diverses vegades en el Minhat Quenaot i devia set forna torrent , ja que Ramon Marti I'utilit-
za tambe en el (7apistrum Iudaeorum ( edicio d'A. Robles Sierra, Wiirzburg -Altenberge,
1993, vol. II, p. 168-169 ). El senrit negatiu de asaduceu >>, pero, ja apareix en la literatura
talmudica (cf., per exemple, Avotde-Rabi Natan , cap. 5).

5. A Cresques Vidal.

6. l.a terra ( ' Israel.
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losofica i no pas per la tradicio. I aixi deformen el sentit de la Sagrada Escriptu-

ra, interpretant-ne el sentit literal a manera d'allegoria i figura; i el mateix fan

amb les venerables histories del Talmud. Van pet cami d'aquells pobles Ilu-

nyans que no han sentit parlar mat de Deu ni els ha estat revelada la seva gloria,

i nomes allo que llur intellecte i llurs cogitacions els han permes de copsar. Mal-

grat que en tenim uns quants en aquest pals,7 la majoria de la gent son dels qui

viuen en tenders i destinen un temps a 1'estudi de la Biblia i la Misna, i uns Ilocs

al document i a 1'ensenyament que aquest conte.`'

Pero ara soc colpit d'admiracio pet que han vist els denunciadors d'aquestes

coses; per aquesta novetat que diuen que ara hi ha en Ilur terra i que abans no

existia, fins a un punt, que han hagut de dur-la davant Deu dins el camp dels

hebreus;10 pet que diuen els qui escampen la difamacio per aquesta terra, car

podem afirmar que foren ells els primers d'ocupar-se en l'estudi de la logica i

dels llibres d'altri" i que fins ara han crescut dins un revoltim de Ilibres grecs.

Tant de bo que tinguessin sempre un cor tan integre per estimar el Senyor amb

simplicitat, pero ells es presenten com a piadosos, tot i que la crosta de la

cremada'- els ha deixat un senyal at cor. 0 potser parlen aixi per la quimera

que tenen a aquell home excellent, el savi Sulam, que sempre han malmirat

i detestat, i ara han trobat un motiu per avergonyir-lo davant la comunitat a

causa d'haver acollit el levita' 3 a casa seva, el qual ells avorreixen.

Pero ara escolteu, muntanyes d'Israel'4 i vegeu contra qui malparlen. Tinc

noticia de totes les comunitats d'aquesta terra, he fet indagacions des de la nos-

tra ciutat santa'S fins a la immensa Marsella i no he trobat enlloc cap home in-

tegre com ell. Gran en obres, gran en coneixement de la Tora, gran en pietat.

On en podrieu trobar un altre com ell? Modest i humil, s'atarda en la pregaria

com rabi Aquiva en les sever oracions.'t' Els dejunis li han fet tornar negres les

dents.17 Fa almoina en secret i en public. Te la casa oberta a tots els transei.ints,

7. Les terres occitanes.

8. Son com Jacob ( israelites ) i no pas com Esau ( els pobles cristians ). Cf. Gn 25:28.

9. Mots d'ls 8:16 i 20, aqui per indicar que la majoria assisteix fidelment a les escoles

on hom ensenya la Tora segons la tradicio.

10. Han pres Deu per testimoni en dur la questi6 davant Saloum) ben Adret.

11. Els llibres exteriors al judaisme.

12. Cf. Lv 13:28.

13. Levi ben Abraham.

14. Els savis jueus a qui s'adreca . Cf. TB Yevamot 15b.

15. Perpinya.

16. Cf. TB Berakhot 31 a.

17. ,Les dents ,,, com a TB Haguiga 22b, i no pas d a Cara,, , com din el text present.
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i si un d ' ells, o alguna de les sever Eilles, pateix alguna malaltia en els conducres

del cos,'" els distribueix el seu pa i dona la seva aigua als pobres. No es cansa de

for Ilibres,'`'sobretot quan son d ' aurors quo no tenon encara cap lloc a la seva es-

cola. Qui pot dubtar de la bona intencio d'un home quo es capte aixi? Quan

vaig senor quo tenia a casa seva 1'esmentat Levi, la veritat es quo em vaig alarmar

a causa del meu zel pel Senyor i de rant quo estimo mestre Samuel, car vaig te-

mer -Deu nos en guard!- quo un altre esperit no 1'animes. Vaig for, doncs, al-

gunes indagacions i vaig comprovar quo era el mateix de sempre i quo no havia

canviat gear ni mica les sever idees ni les sever doctrines en 1'estudi de la Tora i

del Talmud. No ha ringut mai el pensament d'enderrocar o d'arrumar el quo

havia bascit, ans la seva intencio continua essent de respondre al descreient [epi-

coros] a la seva manes, puix quo yui vol guanyar el sou oponent amb una res-

posta decisiva, cal quo ho faci emprant els sews propis arguments, quo son per

ell els mes convincents. Qui pot senor cap recel o remen^a d'un home quo de-
dica una part tan important de temps a 1'esnidi del Talmud? Ell dona recapce a
la meva casa,'° sense rriar la farina d'entremig del sego ni les cores mes mengi-

voles d'entremig del rebuilt.-''

I ara dice a la vostra honorable excel^lencia-" el quo he sabut i sentit respecte

a 1'esmentat Levi. Joel vaig veure i vaig for-hi coneixen^a a la terra de Proven^a.

Tenia un cot gran tom la mar i coneixia i citava el Talmud, quo havia estudiat

de jovenet . El seu llenguatge era subtil. Ningu no abastava el sou pensament ni
la seva intel•ligencia, Ilevat dels qui el coneixien i dels homes del sou nivell.`';

Quan parlava amb algu de qui sabia quo tenia la llei de Deu en el sou interior i

quo les paraules dels noscres sants doctors li havien enfortit el tor, era molt sub-
til i ningu no podia coneixer quina meva de persona era: si era del grup dels in-

18. Exemple cemcret ben curies, probablement degut al for quo en la familia de Sa-
muel Sulami devien haver parir alguna malaltia d'aquesta mena. Una de les sever filler mori
en aquells temps, segons diu 1'enaip4alament dol dot. 17 [35].

19. Ike for, o de for-ne for, copies.

20. Sembla una al •lusie a I'ensenyament (amsideru aqui tom un aliment) quo mestre
Samuel Sulami devia haver impartit a la familia de Cresqucs Vidal.

21. Donanr-los sempre el bo i millor del quo tenia, dit amb mots , cl sentit dell quals
no es pas gaire clar.

22. ^I^ractament d'honor, Pero no pas indicariu de cap carrot ni de cap jerarquia, sem-
blanr a d'altres formes retoriques quo rrobem en autors medievals i antics (schedis istis, quits
ad sanrtitatem tuam direxirrarts... quaesumus praestantiam tuam... ja deien Panmaqui i Ocea
a Jeroni [lletra 83]).

23. I.iterilment : « de la seva generacie».
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solents o si la seva doctrina era la dels piadosos . Z4 El vaig burxar molt perque

m'ensenyes el seu llibre, pero sempre s'hi refusa, dient-me que no el tenia alli,

Tanmateix, algunes persones em digueren que aquest levita pervertia I'alianca i

al•legoritzava els versets de la historia de la Creac16 . Quan ho vaig comunicar al

savi Sulami , em digue que aixo era una calumnia i que les seves opinions esta-

ven d ' acord amb les mes subtils interpretations dels nostres escribes [I afegi

que] es ficava al flit tard 1 es llevava d ' hora," anava pel cami dels bons i servava

les senderes dels justos,'t' 1 que si ell hagues trobat que era culpable d'alguna

transgressio no l'hauria tingut a casa ni li hauria donat dins els seus murs una

estela I un nom. 2 7 Si es contra aquest home que han vingut a posar clam a casa

teva , ja veus que hi ha qui en diu penjaments i qui l'omple de Iloances. En rea-

litat , Ii conec una cosa que si que era negativa i es el for de dedicar-se d'una ma-

nera permanent a ensenyar 1'escriptura i la llengua dels caldeus a tothom qui el

llogava, tant si era gran o yell com si era de la primera volada , car vivia temps

dificils.'s

Tambe reconec davant la vostra excel•lencia que en passar per la Munta-

nya,2' l'oficial En Todros de Bellcaire em va dir que un dels qui saviegen [en fi-

losofia ] havia fet un comentari sobre la Tora a la manera de la ciencia dels grecs,

en el qual no deixava res en el seu sentit literal, sing que en tot hi vela materia I

forma, fins a un punt, segons que em manifests, que Amrafel i els reis que se li

ajuntaren eren considerats una al•lusio als quatre elements:"' Despres d ' aixo, ja

et pots afigurar quines altres coses devia dir! Pero aquest llibre no I'ha albirat

mal ningu, puix que l'autor no 1'ensenya en sa vida. Ara el seu fill, veient que

1'escriptura esta mig esborrada i el llibre a punt de fer-se malbe, l'ha fet copiar

perque no es perdi . Cal correr a fer alguna cosa perque aquest llibre no s'escam-

24. No entenc be que vol dir. Probablement el sentit d ' aquest obscur paragraf se m'ha

esmunyit d ' entre les mans.

25. Per poder dedicar mes temps a I'estudi de la Tora.

26. Mots de Pr 2:20.

27. Mots d'Is 56:5.

28. Es refereix al Ilati (vegeu la nota 254 de mes avail ). Es del tot inversemblant, se-

gons el meu parer, quc es tractes del grec, com diu F. SARACHEK, Faith and Reason. The

Conflict Over the Rationalisma ofMaimonides, Nova York, 1935, p. 206-207; 1 mes inver-

semblant encara de 1'arab , com afirma M. SAI'ERSI LIN, ,The Conflict over the Rashba's

Herem on Philosophical Study: A Political Perspective,, , Jewish History [ Haifa] , 1 (1986),

p. 38, n. 23.

29. Montpelier.

30. Els quatre reis que feren la guerra contra cinc altres reis , esmentats a Gn 14:1-16,

i que en venter - los agafaren Lot presoner fins que Abraham 1 ' en deslliura.
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pi pel Pais. No se si es sobre aquesta obraj' que els denunciadors han cridat la

teva arencio, senyor, o sobre els joves que fan interpretations tan esbojarrades

de la materia i la forma, i ningu no els posy empatx. He sentit dir que es el savi

N'Astruc de Lunel que t'ha posat al torrent de tot aixo. Tu saps, senyor, que li

vas respondre, puix que jo no he vist ni la seva pregunta ni la teva resposta. Sa-

pigues que fins avui jo no he vist ni he sentit res d'aixo en aquesta ciucat,j` en la

qual he plantat la meva tenda. Alguns d'aquests que saviegen en filosofia han fet

sermons a la sinagoga dues o tres vegades, essent-hi jo, i no han dit res que fns

cap transgressio o delicte. No se si s'han retingut a causa de la meva presencia, i

en realitat es un altre esperit el que els mou, o be tenen netes les mans i el tor,

pero jo, que podria fer-hi, si m'esperonaven n m'incitaven a actuar? Quin avan-

tatge tindria ara que em poses la tuba de la venjanc^a i de la irajj i que fes sentit

el meu crit a Rama? i4 Hom no sap si la gent que habita a les ciutats es forty o fe-

ble,j5 ni si dirien que vine de fora i em declaro jo mateix jutge impartial. Fm

creuria esmenar la situacio i donaria lloc a empitjorar 1'heretgia.3^' F,n el meu

exili^;^ m'he proposat de viure a Casa meva amb el cot en pau. No he fet cap obra

abominable, ans avorreixo els qui en fan. Se gain es el meu rang, i que no em

pertoca a mi de fer aixo, car no a tothom li ha estat donat de poder tenir a les

mans la vary de la correccio, la vary del comandament, per manar i esmenar el

poble, i remoure'n els obstacles. No tothom qui vol pot galejar de bona anome-

nada. Pero a to et correspon aquesta potestat; tens prow fora per trencar el brad

enlairat i per Ilevar del poble Sant tota perplexitat. Per causa d'aquests insti-
gadors caldria, senyor, que tornessis a encercar la giiestio i veure si el clam cor-

respon al que realment han fet, i si es aixi, anihilar-los.3s Per to tot el poble
acceptara el que promulgaras en nom de Deu i ho refermara. Cal estatuir una
ordinacio, perque el poble, tant el Fidel tom el rebel, hi send la veu d'un mestre.

31. Cresques Vidal no sembla atribuir aquest llibre a Levi ben Abraham.
3?. Perpinya.

33. Mors d'[s 59:17.
34. Com Raquel plorant els seas fills. Cf. ]r 31:15.

35. Cf. Nm 13:18.

36. Veg. "l 'B Snnbedrin 38b.
37. En I' exili secular en que tot jueu se sent v ha de sentit - se viure. No pot set que

al•ludeixi a cap mena d'exili personal que Cresques Vidal hagues sofert. Dimitrovsky, el da-
rter editor del Minhat Querumt, s'enganya creient i client, sense cap mena de restimoniatge
historic , que Cresques Vidal (originari de Barcelona) havia estat exiliat d'Espanya (!) a Per-
pinya . El fet de trobar que vivia en aquesta clattery ciutat en aquells moments el fa caure en
1'anacronisme do create que ha canviat de pais... i inte^ta de justificar - ho dramatieament!

38. 1~s a dir, contrariar - ne els efecres negatius que provoquen.
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Si obraves d'una manera conjunta amb els habitants d'aquest Pais, ells t'escolta-

rien i prohibirien amb vet i alatma3`' que els estudiants que no tinguessin trenta

anys, o mes, estudiessin la filosofia grega i la llengua dels caldeus,`+0 tret que fos-

sin llibres de medicina, i que aquesta prohibicio s'estengues als qui les ense-

nyen, car hi ha gent que se sent atreta per aquestes idees en senor que els joves

en parlen a cada cantonada per places i carrers. Si ho feu aixi, el poble viura en

pau i amb confian^a en tots els llocs de residencia. Els jueus que habiten aquest

Pais no son pas gent desvagada que vagin voltejant per horts i jardins, sino que

es lliuren a 1'estudi: els uns d'obres profanes, els altres del Talmud. Si fossin pri-

vats d'estudiar la el Talmud esdevindria Tunica cosa que tindrien, i

s'agafarien al mantell d'un [mestre] jueu,4`' perque els instruis en la Tora i la

Misna. Si, en acabat, desitjaven donar un cop dull als llibres d'altri, el llibre de

la Tora ja no s'allunyaria dells. Pero avui cal temer que per causa d'aquests jo-

ves que saviegen i que no han vist mai la llum de la Tora, rota la terra -Deu nos

en guard!- s'ompli d'heretgia i hom agafi aversio a la ciencia dels mestres jueus.

La pau sia amb tu!

Doc. 20 [ 38]

[De la comunitat de Barcelona a la de Montpelier]

Despres arriba acz^^ un dels prohoms de la ciutat de Barcelona, mestre Mardo-

hay, que duia una lletra signada pel Mestre`''' i per diverses personalitats d entre els

membres mes distingits del poble Sant que hi ha alli. La lletra anava adre^ada a la

Santa comunitat que habita acz a la Muntartya>`" la przmera comunitat del reial-

39. Faig correspondre ever i alatma» (mots que apareixcn junts rot soviet en la docu-

mentacio medieval en llati i catala relativa a cosec jueves) als mots hebreus niduy i {^erem,

urilitzats en llur forma verbal en el text present, que probablement significaven les dues me-

d'excomunio (menor i major) mes torrents a les aljames occitanocatalanes. «Alatma»

(escrit de diverses maneres en els documents) no es lino la forma catalanoaragonesa medie-

val del mot <^anatema^> (cf. Y. Malkiel, «Antiguo judeoaragones Aladma, Alalma `Excomu-

nion'^^, Revista de Filologia Hispdnica [Buenos Aires; Nova York], 8 (1946), p. ]36-141.

Dec aquesta referenda a 1'amabilitat de Jaume Riera).

40. EI llati. Vegeu la nota 253 de mes avail.

41. Fins als trenta anys.

42. Mots de La 8:23.

43. A Montpelier.

44. Salomo ben Adret.

45. Montpelier.
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me, puix que es santuari reial" i metropoli d israelites. [Mestre Mardohayl vingue

a altar el cor dels nostres patricis i a convencer-los que calia bastir una closa al vol-

tant de la Tora, i a donar consell per barrar la Aorta als dos o tres que inquieten la

Cort celestial," descreuen els miracles de la Tora, neguen la providencia i conside-

ren una fotesa els principis de la religio. Si feien aixb, si la santa comunitat de la

ciutat de Montpelier enarborava l estendard" del camp de Deu per tai de punir els

transgressors i d estatuir una ordinacio amb vet i alatma, ells" estarien disposats a

seguir-los i a acceptar amb tot el cor i amb tota 1 anima el rigor del que haguessin es-

tatut't, i anirien darrere dells aplegant totes les comunitats perque honoressin Deu i

el servissin unanimes. Heus aqui la lletra que arriba de Barcelona:

La veu del Senyor crida a la ciutat,50 la veu del Senyor fa treure espurnes. Hi

ha una veu que diu: Crida a les orelles del poble: Qui son aquests que fan es-

tralls a la terra i esvorancs al clos de la nostra religio? Qui son aquests que es des-

denyen d'obeir la mare51 i li lleven la dignitat de reina? Qui son aquests que es

casen amb la filla d'un deu estranger52 i a 1'entrada de cada cami descobreixen la

seva impuresa? Qui son aquests que volen fer oblidar el meu nom al meu po-

ble?5`'<Han arribat estrangers fins a les meves portes i han allunyat els meus jo-

ves dels flocs sants. No em coneixen, ni veuen la meva gloria, quan m'aixeco del

meu tron. M'han enfellonit talment com Zimri davant de Moises i de tota la

comunitat, casant-se amb clones estrangeres i rebutjant les noics de Juda.»54

Han premut els pits d'una estrangera i han estat honorats a la ciutat on s'han

comportat aixi! Cada un to el seu encenser a la ma per encensar Les vergonyes.

Els qui tiben I'arc han pres la Tora per fito; com arquers grecs, han parat llur

46. Mors d'Am 7:13, aqui purament retorics i, pel que sembla , sense cap significaci6

real.

47. Literalmenr «la familia de dalt», express16 talmudica per indicar el conjunt dels

angels que acompanyen Deu. Cf E. E. URBACH, The Sages. Their Concepts and Beliefs, Je-

rusalem , 1979, vol. I, p. 177-183; vol. II, p. 764, n. 68.

48. Cf. Nm 10:18 ss.

49. Els prohoms de la ciutat de Barcelona.

50. A la ciutat de Montpelier.

51. La Tora i cis sews ensenyaments.

52. Les ciencies profanes.

53. Jr 23:27.
54. Mots basats en Abdies, Isaes, Sofonies, Ezequiel , etc., que els signants de la lletra

pretenen posar en Boca de Deu. 1.'acusac16 de casar-se amb clones estrangeres es trera de

I Cr 4:22.
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55. Vegeu la nota 274 de mes avail (Document III de 1'excomunio).

56. Proven^a.

57. C.f Ez 16:16.

58. Cf Gn 49:10.

59. Mots que aldudeixen a una primFilada discussio de diversos mestres jueus que re-

porta el TB Avoda Zarh 67a, el rema de la qual es, tanmaceix, irrellevant per al nostre text.

60. Es a dir, devers Ilurs deuces religiosos.

61. Curiosa Iloan4a, amb mots manllevats a Jr 46:20, en que la filosofia es avaluada

segons una escala pecuaria!
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semblen dir ... car, que li importa a Deu que els animals siguin moms degollanr-

los o acoltellant - los.^'^ Tot plegat no es -es pensen-lino una manera retorica de

dir. I es refermen en Terror, menant els necis per aquests Gamins tortuosos. La

llen^a amb que han estat consrruits es la llen^a del caos-,^'j les pedres de llurs ca-

ses esdevindran reblum.

Ah, poble del Deu d 'Abraham , mira la roca d'on fores tallat, la pedrera d'on

fores extret ! Alcem les mans a Deu, que es al Gel i guardem el seu document,^'4

recobrint - lo amb plaques de cedre i Coronant-lo amb merlets de Plata, abans

que sorgeixin obstacles i la indignacio s'entebeeixi. No for Gas que aquests facin

pecar el poble Sant contra el nostre Deu i tombin -Deu nos en guard!- el jovent

d'Israel , i que quan hom aplegui la congregacio vinguin a fer soroll. Hem vist

que la plaga i el mal s'estenen sense aturador. Despres d'haver-nos assabentat

del que passa a la vostra Santa comunitat, ens han advertit ja des d'un altre in-

dretque han sorgit homes tan durs com [Elissa ben Abuya, 1'anomenat] Aher.^'s
No es bona aquesta brama que corre . Hi ha el rise que es multipliquin, si no els
barrem les porter un temps. F,ncara no hem enter prow be que la fidelitat ha es-

tat arrabassada de Ilur boca , que ha desaparegut? Pequen ells i fan pecar els al-

tres. No sabem amb que compten.«' Que passin a les illes de Quitim, habitudes

per cananeus !^'^ Tots els gentils els castigarien com a heretges, fins nomes per
una cola de les cosec vils que han escrit en llurs llibres. El qui diu que Abraham
i Sara son la materia i la forma, no mereix de set cremat i calcinar a la foguera?
Tots els pobles se'n consideren descendents, i ara aquests gown dir que Abra-
ham iSara i llurs fills no son sino al•legoria? De paraules verinoses com aquestes,
en diuen un munt en llurs llibres i sermons,

Si us semblava oportu d'imposar la Pena de vet i alatma a rothom qui estudi^i
els llibres grecs abans de renir trenta anys,^'s abans d^haver-se amarat de la 'fora
de Deu que els nostres pares reberen per mitja del princep dels profetes i que

62. Les Wormer religioses prcceptuen de matar els animals degollant-loc.

63. Cf. Za 1:1 G, [s 34:11.

C4. La Tora.

65. Famos apostart esmentat a TB Haguigk 146.

G6. No sabem de quin suporr es refien per creure que no reran castigats.
67. •^Les illes de Quitim» son aqui, vagament, els pobles cristians, en els quals 1'heret-

gia tambe era perseguic{a i el racionalisme enrlri ampliamenr detractat en aquells temps.
Sobre Quitim, vegeu: Morse ben NAHMAN, El Llibre de la Redempeio i altres escrrts, Barce-
lona, 1993, p. 68-71.

68. Ayuest limit d'edat sera, mes endavant, rebaixat a vint-i-cinc anys (vegeu el text

de I'excomunio en el doc. 79 ^99] i la nota 192) per tal d'apaivagar els qui protestaven con-

tra aqucsri mesuri.
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aquesta malediccio caigui damunt els qui a partir d'ara ensenyin la filosofia a

algu, encara que nomes sigui una questio concreta, nosaltres ens escriurem el

nom del Senyor damunt la ma69 i serem fidels a la nostra alianca amb Deu, per-

que la Corona d'esplendor d'aquest pals, que els enemics de la Tora ban deslluIt

ignominiosament, torni a Iluir corn abans. Qui es preocupa mes de la vera Tora

que vosaltres? Qui us passa al davant d'entre el poble de Deu? Heu de set vosal-

tres els capdavanters; nosaltres us seguirem a cuita-corrents. No ens aturarem

fins que els vostres fills i els nostres prenguin de nou possessi6 de I'heretatge

dels nostres pares que Moises i els primers profetes donaren a llurs descendents

fins a la darrera generacio. Tingueu en compte que el vostre blasme produira

efecte en la gent del nostre pals Cant com en la del vostre. La niciesa s'aferra al

cor de 1'home,7° pero la vostra vara la n'allunyara. La disciplina del Senyor re-

drecara el poble i li dura benediccio tant a ell com a la seva posteritat. La re-

compensa que rebreu sera elevada, i la vostra acci6 acceptada com si haguessiu

ofert sacrificis damunt l'altar; la vostra eminencia sera cada vegada mes elevada

i la vostra gloria cnaltida amb fama i esplendor.

1. Salomo ben Abraham ben Adret 2. Issac hen Jucef ben Isai

3. Salomo ben Mosse 4. Jacob ben Hasday

5. Saltell ben Samuel ben Saltell 6. Zerahya ben Sesset Hen

7. Abraham ben Roven 8. Issac hen Todros

9. Samuel hen Jucef 10. Jacob hen Saltell

11. Saltell ben Issac hen Mosse Hen 12. Mahir hen Sesset Hen

13. Issac ben Mosse ben Saltell Hen 14. Mahir ben Abamari

15. Sulam ben Issac Hony (?) 16. Issac ben Salomo ben Abraham

17. Issac ben Samuel ben Adret

Endreca: Als cants de l'Altlssim, l'eminencia dels quals calcigara lleons i

dracs, als caps de les milicies d'Israel, a la santa comunitat de Montpeller, que

Deu els ajudi!

69. Son mots d'ls 44:5. Aqui volen dir: «Assumirem la nostra responsabilitat.,,

70. Cf Pr 22:15.



I \ ( ( ),^ 11"( )\I I,, ^ I\ ^( )k R] I I ^ It I )I I) I I \I[[( )m )I I\

Doc. 21 [39]
[Nora d'Abamari ben Mosse]

K3

E'n arribar aquest escrit, ^^ elpro6om que el dugue'-' me'l lliur^ a mi i alpatriei

mestre Todros de Bellcaire, tal com li havia estat manat, perque l'obrissim i elllegis-

sim ensems abans de posar-lo en mans de rota la comunitat. Si trobavem yue els

mots que contenia serien eseoltats favorablement pets prohoms de la nostra comuni-

tat, haviem de fer-los sabedors del contzngut del document; si no, haviem de guar-

dar-lo i de mantenir-ne secret el contingut. Tot i que cal creure gue el missatger

acompli la missio tal com li havia estat encomanada i que «Puixer d'un tribunal es

tan digne de credit com dos testimonis»,73 nosaltres no vam gosar obrir el docu-

ment, ans vam demanar al missatger que l obris ell, i llavors vam llegir i examinar

atentarnPnt calla un dels seus mots. Les seves paraules foren mel a la nostra boca.

Tanmateix, vam determinar de retenir la lletra un parell de mesos, fins que n ha-

guessrm considerat be tots els details i sabessim quina seria la reaccio dels singulars

de l al'ama. L'eminent patrici Todros ben Judrt de Bellcaire va sondejar alguns

membres sobre aquest terra. I tambejo vaig arriscar-me a assabentar-ne els princi-

palsprohoms de la comunitat, als goals va plaure el contingut de la lletra, bo z dient

que aquest document era una belly i reeixida exhortacio. [dam convocar, doncs, una

assemblea el dissabte del mes d'Elul de l any 5064,'`' per tai d aplegar tots els pro-

homs de la ciutat a la sinagoga i de llegir-los la lletra.

Pero vet aquz que el dia abans del dissabte en que haviem defer la reunio, va ve-
nir a veure in un dels savzs, mestreJacob ben Mahir,^5 i em va pregar que no insistis

71. ha document 20 [38].
72. Mestre Mardohay de Barcelona.

73. No dubren que el missatger f:^ el yue li han dit que fes, i yue es digne de credit,
com els invita a creure-ho la citacio de'IB Sava Qama 1 126.

74. [)el 3 al 31 d'agost de 1304. Es devia tractar del darter dissabte del mes d'Elul,
que fou el ?9 d^agost, peryue mes endavant (vegeu la nota 87) diu que s'acosta Sukot, la fes-
ta de les Cabanelles, el comen^ament de la goal es va escaure aquell any el 15 de setembre.
Si la lletra arriba a Montpeller un parell de mesos abans, devia set cap a la darreria de juny o
a la primeria de juliol de 1304.

75. Jacob ben Mahir (ca. 1236-1306), matematic i astronom de primera magnitud, i
prolific rraducror d^obres de ciencia de I'arab a l'hebreu, nasque a Marcella, Pero visque una
bona part de la seva villa a Montpeller. pertanyia a la celebre familia dels Tibon i eri cone-
gur ramhe amb el nom de profeir Tibon. En els temps de la dispura que aquesta corres-
pondencia reflecreix devia ranejar a la serantena; per aixo, Abamari ben Mosse el rracta
d'ancia (ones limes mes avail en aquest text). Hi ha una nodcia bibliografica molt comple-
ta en: E. RP.NAN, Les rabbins fran^ais du commencement du quatorzieme siecle (Extrait du
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en aquest tema, car ell no acceptaria de posar en obra ni tan sols una de les diverses

decisions que la Iletra aconsellava de prendre. I va parlar llargament, cercant argu-

ments i pretextos per sostenir les seves intencions. Perb jo li vaig dir: ,Les teves pa-

rattles i la consequencia que cal treure'n em colpeixen d admiracio: el que veig i sen-

to em deixa bocabadat. Que no vas ser to un dels primers a qui vaig assabentar del

contingut de la lletra? Car un savi i ancia com to havia de ser elprimer en tota ac-
7'Santa i en la benediccio del sacrifici.Em vas respondre d una manera categbri

ca, tot al(ant la ma dreta i la ma esquerra, ijurant per Aquell que viu eternament,

que aquesta exhortacio era bona i pertinent, i no mancava de cap ingredient. La

proposta era prou adequada per ser acceptada i per passar de les paraules als fets.

Perb ara, quin vent t hafetgirar? Per que vols desbaratar aquesta excellentpropos-

ta? Es que t'estimes mes d 'escoltar aquests avalotadors que parenn amb odi i hostili-

tat? 0 es que estas gelds? Deu no vulgui que tot plegat no et sigui un escull contra el

qual topis, puix que tothom qui transgredeix un limit o impedeix l assoliment duns

acords esfa responsable de la maldat de molts." 1 aixb no seria bo per a to ni per als

teus consemblants, mes que mes perque ara etfas enrere i dius no despres d'haver dit

si. Pren consell del teu Creador. No vulguis ara enderrocar el queja havies bastit.

No escau a homes savis d anullar els acords i de desbaratar la decisio de la majoria,

dient que cal deixar les coses tal com estaven. Aixb no hofaria ni el mes plebeu dels

homes.» Aquestes son les paraules que li vaig adollar; perb no les volgue admetre.

Llavors vaig saber que el seu parent, mestre Juda ben Mosse Tibon, l'havia dis-

suadit de complir el seu proposit i de donar cap al que havia estat el seu primer bon

pensament, fins a un punt, que em va parlar durament, instant-me a amagar l es-

crit i a deixar correr l afer, com si mai no hagues existit; en una paraula: a matar-

lo. Li vaig respondre que aixb no hofaria de cap manera, per res del mon. Aide mi,

si ho feia aixi! Podria ser aquell error que esdeve transgressio insolent.71 Em faria

tome XXVII de l ' Histoire Litteraire de la France), Paris, 1877, p . 599-623; per6 vegeu tambe:

H. GROSS, GalliaJudaica , p. 332 - 333. D'altra banda, cal assenyalar que J. Millas i Valli-

crosa edita els textos hebraic i Ilan, acompanyats de la traduccio catalana i d'un preleg, d'u-

na obra astron6mica d'aquest autor : Profeit TIBBON , Tractat de l assafea d'Azarquiel, Barce-

lona, 1933 ( Biblioteca Hebraico -Catalana, vol. Iv).

76. Son mots al•lusius a I Sa 9:13. Saul, cercant les someres de son pare esgarriades,

arriba prop del Iloc on hi ha Samuel , el vident que I'ha d'aconsellar, i havent demanat a

unes noies on era, aquestes Ii responen : ... entreu alpoble i aneu- lo a trobar abans no pugi al

turd a menjar l'apat sagrat. La gent no comencara fins que ell arribi , perque es ell qui ha de be-

neir la victima . Abamari esperava aquest mateix efecte de l'acc16 de Jacob ben Mahir.

77. Cf. TB Shabat 1 l Oa, M AvotV, 18.

78. M Avot IV , 13: ,Diu rabi Juda: Sigues amateur en l'estudi , car errar en la interpre-

tac16 d ' un text et pot ser comptat com una transgressio insolent . Diu rabi Simeo : Hi ha tres
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pecar contra Deu i mentir-me a ml mateix. Per tres raons podria rebre un cdstig,

com el profeta que s'abste de profetar o desaten lesparaules dun altre profeta:79 la

primera, per l'afer de que tracta l escrit; la segona, per qui el tramet;; la tercera, per

aquell a qui es trames. Per rao de l afer, perque la intencio del text inscrit en el do-

cument es divina, en voter defensar la Tora, cireuint-la amb una tanca; si aquestes

coses no haguessin estat ja eserites, algu les hauria d'haver escrit. Per rao de qui el

tramet, perque es la santa comunitat i els elegits del Senyor que hi ha a Barcelona, la

ciutat, cap a la qual tothom s'encamina, fonament i clau de volta [del poble d'Isra-

elJ, saviesa i riquesa aplegades en un sot floc. Per rao d aquells a qui l escrit es

trames, que son els nobles que habiten en tendes plan tades pet Senyor0 en l escola de

Sem i Eber, en els portals d aquesta ciutat de Montpeller, que excelleixen en l estudi

de la jurisprudencia religiosa i, Coronats amb la Corona de la Tora, gaudeixen

d'una bona fama.8L Aquestes tres serioses raons em van colpir i no em van deixar

que decantes els meus passos del cams. A mes d aquests motius, jo ja havia encercat

que pensaven d aquest afer alguns prohoms importants de la nostra comunitat i

m havia adonat que la majoria dells coneixien l exhortacio s` i l aprovaven. Aixi,

doncs, no vaig voterfer cas [del que m havia dit mestre Jacob ben Mahir] i vaig ce-

lebrar l assemblea l'endema, el dia queja havia estatfixat, i no pas en cap altre ter-

mini." Confzava que Deufaria que el merit de la comunitat ide Ilurs avantpassats

els ajudaria.84 Fent el que m havia estat encomanat defer, vaig evitar d esdevenir

culpable. Si alga protestava i entrebancava l actuacio dels altres, potser se'n penedi-

ria i Deu aria que escoltes les paraules dels seus eompanys. Vaig ordenar, doncs, el

bidell de cridar tots els prohoms importants perque assistissin a l assemblea dels prin-

cipals de la comunitat. En van venir uns quants, perb els altres no van poder assis-

tir-hi per diverses raons. Vaig llegir-hi la /tetra en preseneia de tots. El resultat d a-

questa lectura va ser que tots forem unanimes a acceptar el contingut de la lletra

com si hagues estat tramesa per Moises des del Sinai. A tots se'ns va illuminar el ros-

tre d alegria en sentir aquelles paraules i ningu no va protestar, llevat de mestreja-

corones: la Corona de la Tora , la Corona sacerdotal i la Corona reial ; pero la Corona d'una

bona fama excel•leix sobre totes elles.,,

79. Cf. M Sanhedrin IX, 5.
80. Imatge manllevada a Jt 8:11 i Nm 24 : 6 (aquest darter verset interpretat com ho

feu Saadia Gaon , que prengue ahalim en el sentit de ,tendes ,, ( ohalim), corn indica David

Quimhi en el seu diccionari , s. v. 57Zt).

81. Vegeu la segona part del text misnaic citat a la nota 78.

82. L'escrit trames per la comunitat de Barcelona.

83. Vegeu la nota 74 .

84. ,f MAvotI1,2.
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cob ben Mahir, que es va exclamar ambfort enuig: «Que to a veure ell"' amb nosal-

tres? No ha establert Deu una frontera entre les nostres terres i les seves? No som

tinguts d escoltar el que diuen!»" Li vam donar proves clares per refutar la seva
protesta; pero no vam reeixir a fer-les-hi entendre. Vam sortir de l'assemblea en un

estat de confusio. Despres, aquell savi ana a parlar amb els seus amics ifamiliars, i
amb alguns dels prohoms importants que no havien assistit a l'assemblea. Iva exa-

gerar les cases qui-sap-lo, fins a un punt, que per poe no arriben aformar un grup a

part. La comunitat que estava unida per servir Deu com un sol home tenia ara dis-

putes i raons quepodien dividir elpoble en dos. Vam decidir de no trametre cap res-

posta tova i general de la nostra comunitat a la de Barcelona nomes amb la intencio

de defugir-nos d 'ells honorablement. Aleshores jo i mestre Isac ben Avigdor i mestre

Todros de Bellcaire vam prendre el determini de deixar les coses tai com estaven, car

s'apropaven dies festius, els de la Festa, "7 i tindriem lleure de parlar de l afer assosse-

gadament. Pero jo i /'honorable mestre Todros de Bellcaire ens vam adonar que ca-

lia escriure a la santa comunitat de Barcelona per tranquillitzar-los i perque no s es-

tranyessin del retard a rebre la resposta de la nostra comunitat, tot assabentant-los

que no haviem volgut ensenyar llur lletra a la comunitatfins a haver aconseguit que

vo/guessin fer el que era la nostra voluntat defer.

Doc. 23 [41-42]
[De la comunitat de Montpelier a la de Barcelona]

Durant la Festa del mes d'Etanim88 de l any [50J65 del cbmput [de la Crea-

cioJ") vaig saber que un del grup dels nostres antagonistes havia escrit una lletra de

resposta a la santa comunitat de Barcelona i que havia parlat confidencialment

amb alguns membres amb la intencio que els prohoms de la [nostra] comunitat la

85. l.a comunitat de Barcelona.

86. D'aquestes paraules i de diversos altres llocs del Minhat Quenaot que reflecteixen

la divergencia entre el judaisme provencal i el catala, M. Saperstein (a ('article citat a la nota

28 de mes amunt) en treu la consequencia que el context politic general, amb I'emergencia

del regne de Franca i les actuations de Felip el Bell pel Llenguadoc, condicionaren total-

ment el comportament dels jueus de Montpeller, sobretot respecte als de Barcelona. La in-

fluencia que Saperstein atribueix a aquest context em sembla exagerada.

87. La Festa, per excel•lencia, es Sukot, la festa dels Tabernacles o de les Cabanelles.

Dura del 15 al 21 de Tishri (setembre-octubre). Vegeu la nota 74 de mes amunt.

88. La Festa dels Tabernacles, que s'escau en el mes de tishri, anornenat tambe eta-

nim, segons I Re 8:2.

89. Setembre de 1304.
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signessin, tot dientparaules grosses contra la proposta de la comunitat de Barcelona,
que ell considerava inescaient. Arborat d indignacio, em vaig aconsellar amb els
prohoms que eren amb ml', els quals em digueren que m'afanyes a escriure una lletra
de resposta a la venerable comunitat de Barcelona perfer-li l'honor que es mereixia
i per explicar-li les raons per les quals la seva proposta no havia pogut serposada en
practica entre nosaltres, i (em digueren tambe] que lafarien signar per alguns pro-
homs de la comunitat. I aixi ho vaigfer. Vaig compondre la lletra de mantinent i
havent procurat que la signessin vint-i-cinc prohoms, tots dels mes principals de la
ciutat, la vaig trametre a Barcelona, perque arribes abans que la dels nostres anta-
gonistes. Heus-ne aqui el text:

Qui, veient aquests que s'afuen amb 1'espasa i el llibre amb gran coratge,90

semblants a angels de Deu que anessin amunt i avail del eel, no li fa un salt el

cor? Car fins i tot el cor d'un lleo es desanima i es fon dintre seu com si fos de

cera, i els mes valents obliden on tenen la ma. La veu de la crida ens deixondi;

fou com si un foc devorador hagues entrat dins els nostres ossos i no s'apagues.

Pero no us pensessiu pas que vam anar a cercar aigua per apagar-lo. Per arribar

a veure el marbre put i de formar-nos un judici de les coses, ens cenyfrem els

Moms com un home i, escorcollant el nostre Iloc amb llanternes,9' trobarem,

Moat sia Deu! que la majoria de gent del ramat d'Israel9' e's prou entesa i nomes

s'ocupa en coses pures." Tots celebren les victories del Senyor i segueixen els

viaranys de Ilur cor. No s'han casat amb Gomer, filla de Diblaim.94 Tots nosal-

tres estem joiosos I contents de les dones del llinatge d'Aaron i ningu no s'ha

deixat seduir pet vi" s'ha ajuntat amb les fines de Javan,96 que han estat man-

tingudes a dues mil colzades Iluny,` 7 sing que cadascun s'ha posat al cap la Co-
rona de la Tora i dorm en hit de ferro. El seu cor se sent ferm i confia que els

seus peus no trontollaran. Sap menjar la fruita i llencar 1'escorca, i estellar amb
maces i tascons els qui escriuen acusacions contra els carros divins.9'

Quan el Mestre, mostrador de justicia, actua [contra els adversaris],9`' sos-

90. l.a proposta d'accio de la comunitat de Barcelona.

91. Mots de So 1:12.

92. Mots d'Ez 45:15.
93. En 1'estudi de la bra i no pas de la filosofia.

94. Cf.Os1:3iGn10:2.

95. Q. TB Sanhedrin 106a.

96. La filosofia grega.

97. Del floc de seducc16 de la filosofia grega. Cf. TB Sanhedrin 106a.

98. Els doctors del Talmud.

99. Quan Maimonides defensa el judaisme contra els adversaris del seu temps.
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pesa i inquiri les coses per tal de reparar-ne les esquerdes i aixecar un baluard i

unes muralles al voltant de la Tora. Ell es el riu, les aigues del qual han estat fe-

cundes i s'han multiplicat; un riu, els bravos del qual alegren les animes i fan

que s'envolin cap als essers de dalt10° com Si tinguessin ales. Deu 1'escolli; ell es

el sant de la vara que floreix;101 ell es qui 11-lulnina l'orient amb un sol set vega-

des fort. I.luita contra Aristotil 1 els sews seguidors,102 que creien en l'eternitat

del mon, negaven 1'existencia de miracles, disminuien la [divina] imatge i refu-

saven de creure en la providencia i d'escoltar Deu. Estudia a fops llurs llibres

per tal de rentar i de blanquejar llurs set abominacions,10i i destruir i fer morir

les set plegades. Posa Ilurs opinions en el gresol de la seva intel•ligencia per fer

fugir xisclant com un cervol els provocadors que ataquen els principis de la reli-

gio. 'Tot ho sospesa en el plat de les seves balances. En resum: no hi ha entre no-

saltres gens d'oli perfumat que s'hagi malmes;1o4 si a algu li van pel cor aquestes

idees, els seus Mavis no les profereixen.

Aixi, doncs, ens vam afegir a la indagacio amb el cor pie de zel. Sabiem que

cl clamor no era pel nostre territori, car per be que no sigueu profetes, si que sou

fills de profetes, coneixedors del dret 1 la justicia. Deu nos en guard de sospitar

dels qui son innocents i d'allargar-nos de paraules fins a un punt, que aixo fos

un obstacle que ens fes trontollar. Estem segurs que d'homes grans com vosal-

tres no rebrem cap injuria. Altrament, aixo seria una gran desgracia. Pero ha

arribat a orelles vostres -com hem sentit 1 hem vist avui, 1 n'hem restat aclapa-

rats- que en alguns flocs hi ha homes que galegen de ics ciencies [profanes] 1

s'ocupen en somnis i vanitats. S'han allunyat de I'esplendor de la vera creenca, i

quan alga d'ells se n'adona sent buidor a ('anima. Pero molts dels qui estan amb

ells cls donen suport, caminant a poc a poc, a Ilur costat, estudiant llurs llibres,

bevent del que raja de Ilur ploma, i adelitant-se en Burs paraules talment com si

fossin dolcos. Hem vist pel vostre escrit, que diu les coses tal com son, que us

lieu airat contra ells 1 hen tret de la beina l'espasa del vostre bell parlar. Pero,

clue As podem fer? No estan rota el nostre domini i cntrc ells i nosaltres hi ha

una separacio, com un gran riu o una Varga distancia.

100. Els angels.

101. Allusid a la vara d ' Aaron (cf. Nm 17:20).

102. Maimonides feu entrar Aristotil en el judaisme mes aviat per la porta gran, pero

Abamari crew el que vol creure.

103. Dissimulades darrere la citac16 d ' un verset biblic (Pr 26: 25), les set abominations

son probablement les set arts liberals ( trivi i quadrivi ), cities de tall d'aquella escolastica clue

els cristians feren servir abundantment , durant segles, en Ies polemiques contra els jueus.

104. Cf. Coh 10:1.
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No tenim ni la vara ni la corretja a les nostres mans, ni tan sols per maleir-
los.'" El Senyor enderroca les cases dels descreients. La forca per castigar el qui
proclama la seva descreenca nomes la tenim als Mavis. Deu sap prou be que el
nostre cor es marfon en sentir els crits de Ilur multitud. Se'ns remouen les en-
tranyes. [stem convencuts que I'afer d'aquesta gent es amarg i doloros, i que
sembla com si les paraules del Decaleg no anessin dirigides a ells.

Les paraules que surten de la vostra Boca son plaents. Els vostres mots son
com nectar mes dol4 que la mel i mes fort que un lleo. De la vostra reprovacio,
en fara cas el qui sembla que de res no to por, i infondra terror a tots els rebels.
Les vostres paraules de saviesa guareixen la pesta i el coal caduc, i son com un
balsam per als coals de 1'anima. Quan )a vostra reverencia sera a la nostra terra i
la vostra excellencia dins el nostre terme, tot arbre, fins i tot el bord, donara
fruit. Car el foc del vostre zel s'estendra i cremara els arcos de les vinyes, sepa-
rara els rebels i els transgressors, que sentiran terror i esglai. Llurs fonaments
son d'argila i seran consumits en el xeol.100 Llur ombra s'esvaira, quan el foc els
despertara, quan sentiran la reprensio dels sants de l'Altissim,10' entremig dels
quals In ha un angel vetllador.' s

Quant a 1'estudi de la filosofia dell llibres grecs, trobem que la vostra pro-
posta es bona i les coses que dieu son correctes. Tot i que nosaltres no hem de
menester cap closa, baldament fos nomes un encanyissat, perque som com vo-
saltres 1 el nostre jardi de les nogueres esta envoltat de lliris com el vostre,1 ") la
proposta feta sera, tanmateix, d'una gran utilitat, i apta a set acceptada com si
l'hagues dita Josue als ancians.10

Sapigueu, doncs, que reberem amb goig la vostra estimada Iletra, que fou
acollida amb gran arnor i cordialitat. Convocarem una reunio de la comunitat I
els la llegirem. Se'ns va esclarir la cara a tots en veure la resplendor del vostre es-
crit. Varn pensar: La lletra dels prohoms [de Barcelona] demostra veritablement
11ur intel-ligencia; apar que siguin Ileons, herois dels temps antics en tots i en ca-
dascun dels preceptes. Ningu no hi feu cap objecc16, fora d'uns quarts singulars
de la comunitat que no n'estigueren satisfets. Els suplicarem que restessin amb
nosaltres. Pero van voler fer passar llurs opinions per la prova del gresol,11' i per

105. No tenim prou forca ni poder per excomunicar-los.

106. Mots de SI 49: 15, el senrir dels quals es, aqui , obscur.

107. La comunitat de Barcelona.

108. AI•lusio a Salomo ben Adret?
109. Mots de (46 :14i7:3.

110. M Avot 1, 1.

111. Van voler exposar - les davanr la comunitat.
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mes que ref narem la questio, l'esforc per apaivagar-los fou en va. Les coses esde-

vingueren embrollades en barrejar-s'hi altres assumptes i encara no hem aconse-

guit que ]'eix del nostre pensament sigui prou acceptable. No hem pogut portar

]'acord a acompliment definitiu. Pero tenim els ulls girats vets el Senyor. Ell ens

guiara pel cami de la perfecta Tora, ens salvara d'esgarriar-nos i ens permetra de

caminar amb pas segur. Deu, que es bo, ens sera propici.

1. Isac ben Avigdor

2. Saul ben Salomon

3. Salomon hen Asser

4. Juda ben Mosse ben Isac

5. Jacob ben Simon

6. Halafta ben Abraham [d']Avinhon

7. Mordacay ben Jacob [d']Avinhon

8. Samuel ben Abraham [o ben Abamari] [d']Avinhon

9. Salomon [o Salamias] ben Juda [de] Lunel

10. Simon ben Josse [de] Lune]

11. Isac ben Juda [de] Lattes Leon

12. Isac ben Mosse ben Juda

13. Sulam ben Abamari [o ben Mayr]

14. Mosse ben Abraham

15. Halafta ben Abamari

16. Salomon ben Jacob

IT Salomon ben Nahmias [d']Avinhon

18. Salomon ben Mosse

19. Guersom ben David [o ben Juda]

20. Saul ha-Cohen ben Saul ha-Cohen

21. Juda ben Josua

22. Jacob ben Josua [Vidal de Nimes]

23. Josua ben Ruben [anomenat tambe Dieulosal de Milhau]

24. Jecutiel hen Sulam [o ben Samuel, o ben Mosse]

25. Abamari ben Mosse ben Josse

112. 1 no pas el grotesc Don Diavolo (!) que hom suggeria en: E. RENAN, Les rabbins

francais... p. 665. Dieulosal no es sing la traduccio literal de Josua.
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permesos als qui ja tenen seixanta o setanta anys? El qui fes aixo se n'hauria d'a-

vergonyir I tenir-ne 1'anim hen torbat: hauria passat tota la vida practicant la

bondat i la virtut, candid i put, i al capadavall, potser als vuitanta anys, es torna-

ria un saduceul F i en floc de conviure amb la dona de la seva jovenesa"s preferi-

ria cohabiter amb Tirana, la concubina, per engendrar un amalequita.I'9 En el

temps de la vellesa ics sever clones li decantarien el cor i It farien vomitar el que

s'hauria empassat [de Jove], gitant tot el bon oli acumulat.

D'altra Banda, he sospesat la teva opinio i m'he adonat de la teva intencid,

que altra no es sine d'abandonar del tot 1'estudi de les ciencies, d'arraconar-les

perque Ilur nom no sigui nil esmentat damunt la terra. Manta vegada els has fet

ultratge, i als qui les conreen els has dit que eren uns moabites,"() 1 que s'havien

fet un Nibhaz i un Tartac, com la gent d'Ava;'-'' i que adoraven Nehuixtan.122

En la teva primera lletra vas obrir solcs ben llargs a 1'esquena'23 del Mestre

[Moises ben Maimon], dient que els seus comentaris sobre el Carro de la visio

d'Ezequiel eren comentaris sobre un carro «que sotraguejava».'24 Es que el Mes-

tre no va escriure en el seu Ilibre''s que «el sentit d'aquesta historia podria set

un altre i hom pot haver volgut dir una cosa ben diferent» , es a dir, que no fos

possible d'explicar el veritable sentit ni fos el que sembla insinuat? Aleshores,

quina contradiccid hi hauria entre el comentari del Mestre i els principis de la

Tore? Si tu, senyor, en confegeixes be els mots i els versets d'acord amb el que

veuen els tens ulls, tambe reconeixerem que alto que la teva habilitat n'haura sa-

but extreure 6s un dels setanta sentits que to la Tora, posat que no t'hagis des-

viat del cami dret.'-'t' El secret meravellds, amagat i segellat, que hi ha en la visio

117. Vegeu la rota 4 de mes amunt.

118. L'estudi de la Sagrada Escriptura i del Talmud.

119. Cf. Gn 36:12. Tirana fou concubina d'Elifaz i mare d'Amalec, I'etern enemic

d'Israel en la literatura rabinica. Aqui al•ludeix a la filosofia grega.

120. Vegeu el context de la nota 54 de mes amunt.

121. Colons de Babilonia implantats a Samaria que no coneixien el Deu d'Israel i

adoraven idols, entre els quals idols Nibhaz i Tartac, segons que explica 2Re 17:31.

122. La serp d'aram que Moises havia fet i que era adorada pets israelites encara en els

temps d'Ezequies, que la destrui (cf. 2Re 18:4).

123. Mots de Sl 129:3.

124. En els primers capitols de la part III de la Guia dels Perplexes. El Carro de la visio

d'Ezquiel era, per a Maimonides, la cosmologia. Per als cabalistes, sota la influencia dels

quals devia estar Salome ben Adret, era rota una altra coca: el men mistic de les den sefirot

(veg. Mosse ben Nahman, Elllibre de la Redempcio, p. 134 i 152).

125. En la introduccio de la tercera part de la Guia.

126. fs a dir: Si to comentaves a la teva manera la visio del Carro reportada per Eze-
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del Carro, sera revelat als qui viuran en la presencia del Senyor en els temps es-
devenidors;12- pero en aquest mon ningu no el pot descobrir ni coneixer-lo cla-
rament.

Les nostres paraules no revelen cap secret de la Tora, segons el teu parer.'-'s
Si et deien que hi ha gent que nega els principis de la religio, el que hauries de
fer es de sospesar les coses i no pas d'acceptar aquesta acusacio i d'aplicar-los les
regles mes estrictes sense haver fet molter inquisitions i recerques. El testimo-
niatge d'un sol individu no es sufficient per dictar sentencia, per mes que sigui
un dels grans savis de la seva generaci6.1211 Si has volgut aixecar la ma contra el
rei ancial i° per rebaixar-ne la seva grandesa, tot 1 que to ets el mes gran d'aques-
ta generacio 1 la teva saviesa i doctrina s'enfilen molt amunt,13' no es veritat que
els savis clue et precediren reconegueren la seva ciencia i la seva fe, 1 enaltiren la
seva excel•1encia? Fou una persona conspicua en la cort del rei, I `2 i la seva ano-
menada arribava a totes bandes. Recordo que en la meva jovenesa vaig set a
Castell de Lunel,l j` d'on es difon el coneixement de la Tora 1 1'estudi del Tal-
mud, 1 alli Ilegien el seu Ilibre en certs dies assenyalats.

El savi que t'ha assabentat d'aquestes coses,' j" calla que et digues tambe que
tenim avantpassats comuns. El nostre senyor i gran rabi, mestre Sulam,"' i els
seas fills i gendres, foren nobles patricis d'aquesta terra i columnes del mon, i

quiet, nosaltres tambe acceptariem el ten comentari. Hi ha setanta maneres d'interpretar la
Tora segons una tradicio rabinica.

127. En els temps messianics.

128. En el doc. 7 [25, linies 67 ss.], Salomo ben Adret din a Abamari que no son prou
intel•ligents per descobrir aquests secrets.

129. Calen, com a minim, dos testimonis (cf. Dt 19:15 i TB Bava Barra 31b).
130. Jacob ben Abamari Anatolio. Vegeu el dot. 68 [871, notes 215 i 216.
131. Son mots inspirats en Ez 41:7.

132. Jacob ben Abamari Anatolio visque a la tort de 1'emperador Frederic II a Na-
pols, on col•labora en la traduccio de diverses obres de 1'arab i on mantingue lligams d'amis-
tat amb Miquel Escot, que mori vers el 1236 (cf. D. Abulafia, Frederick IL A Medieval Em-
peror, Oxford, 1992, p. 255).

133. La vila de Lunel es anomenada tot sovint Migdal Lunel en textos hebreus medie-
vals.

134. Abarnari de Lund.

135. Mestre Sulam (Messuiiam en ('original hebreu) es el rabi Messul•lam esmentat
per Benjami de Tudela, vets la segona meitat del segle XII, com un dels personatges mes im-
portants de la comunitat de Lunel (vegeu el Libro de viajes de Benjamin de Tudela, traduc-
cio castellana de J. R. Magdalena Nom de Deu, Barcelona, 1982, p. 55). Sembla que Jacob
hen Mahir n'era descendent per part de mare.
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van creixer junts amb el meu avi i el meu besavi,' 36 els quals traduiren molts lli-

bres de ciencia a Ilur requesta,' 37 com indiquen els prolegs d'aquestes obres.

Havent estat ells els qui permeteren que la ciencia entres en la comunitat, qui

pot ara gosar prohibir-la-hi? Si ells la van considcrar pura, qui pot ara declarar-

la impura? Fins i tot el gran mestre Moises ben Maimon, de beneida memoria,

It rete honor' is tres vegades en les Metres que Ii va trametre; elogia les sever tra-

duccions en gran manera i conta les seves lloances.

Quart en els llibres dels grecs hi ha res que tendeix devers I'heretgia, nosal-

tres sabem extreure el balsam d'enmig del veri.' ;`' Tambe als ulls dels altres po-

bles, la nostra coneixenca dels Ilibres grecs ens fa savis i entesos, i impedeix

aquests pobles de dir que el nostre cor es bust de saviesa i d'intelligencia. Cal

que aprenguem les doctrines correctes dels gentils expressades en els llibres de

ciencia que ells han traduit a les llengiies de Huts pobles, tot i que contenen

punts de vista que semblen contradir Bur propia fe religiosa. Cal honorar la

ciencia i els qui la conreen, sense demanar a quina religio pertanyen!''0 Es que

han canviat Ilur Deu Bens per aixo? Es que s'han decantat de Ilurs creences?

Amb mes forca cal pensar-ho de nosaltres, que posseim una Tora racional i en

seguim els camins. Ella ens protegeix i ens salva,14' i ella cis repren obertament

amb una resposta decisiva en la questio de la creacio del no-res i de la providen-

cia.'12 Aquells Ilibres de ciencia contenen coses que cal ensenyar fins i tot als pe-

tits. No hi ha ning6 al pals que considers les histories de la Tora com allegories

136. Samuel i Juda ibn Tibon.

137. Juda ibn Tibon, per exemple, en el proleg amb que encapcala la traduccio he-

brea dell Deures del cor de Bahya ibn Pacuda, din que Messulam hen Jacob li demand que

l'hi traduis. Es, d'altra Banda, per I'interes demostrat pels prohoms de l.unel que Samuel

ibn Tibon tradui la Guia dels Perplexos de Maimonides.

138. A Samuel ibn Tibon.

139. Cf. TB Haguigk 15b, on hom dona per bo I'estudi de Ia'1'ora amb un rabi enta-

cat d'heretgia, considerant que el deixeble sabra menjar la fruita i llencar-ne els pinyols.

140. Val la pena de rernarcar aquesta frase, bell exemple de tolerancia religiosa i d'a-

mor a la veritat, que tambe havien estat expressats per altres savis jueus, cristians i musul-

mans: ,Cal acollir la veritat qui que I'hagi dita,, (Maimonides al capdavall del proleg a Els

vuit capitols); <Omne verum, a quocumque dicatur, a Spiritu Sancto est» (Tomas d'Aqui-

no, De veritate, q. 1); Avicenna i AI-Farahi digueren coses semblants.

141. Cf. TB Sota 21a.

142. La Tora repren, corregeix, els savis en la questio de la creacio del no-res i en la

providencia de Wu envers els individus, dues teories atacades per certs filosofs, atacs que

la Tora rebutja a ulls veients.
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clue ens hagin de fer descreure Ilur sentit literal, car traspassarien els limits.141 Si
algu ho feia, tot Israel es congregaria 1 I'arrossegaria amb cordes.144

Jo no soc d'aquests, ni tine res a veure amb 11urs aldarulls i Burs avalots. Tot-

hom sap que no acostumo a mesclar les opinions de la Tora amb les dels [savis]

grecs, ans he posat ratlla entre la Sagrada Escriptura i Ilurs Ilibres. Ningu, fins i

tot si el seu zel cremava com un incendi,145 no pot acusar-me d'haver tret mai

un sol verset del seu context. Per mes que les meves mancances son molt grans

respecte als meus mestres, m'he assegut als peus dels mes grans d'aquesta gene-

racio i el men cor no ha estat seduit per la dona cusita amb qui em vaig amulle-
rar,140 sino que he vigilat tothora les portes de la Tora. Encara que no siguin els

Ilibres grecs el fonament damunt el qual em recolzo, tampoc no els rebutjo, car

hom hi troba elements per polar en clar moltes histories, el sentit literal de les

quals es incongruent o estrany, i fa que els pobles se'n riguin. Si hi ha alga que

sap explicar-les d'una manera adient i acceptable, hem de saber-11'n Brat, sem-

pre que no es desvii de la veritat. El qui les escolta sap triar quina es licita i qui-

na no.

I tu, senyor, vas fer com aquell que no hi es i no ens respongueres quan t'ex-
posarem la nostra causa; no mostrares cap interes per les nostres paraules. Tri-
gares a honorar-nos amb la teva resposta, com si haguessim demanat la satisfac-
cio d'una ofensa,147 Deu nos en guard! Fa temps que coneixem les nostres
mancances 1 la nostra poca intel•ligencia. En la lletra que ens vas trametre deies
que ja no volies saber res mes d'aquesta giiestio, com si to n'haguessis desentes,
pero despres has anat estirant la corda pels dos extrems, ara d'aci ara d'alla, fins
a un punt, que no sabem quip es realment el ten parer. Si la teva 1ntenci6 es de
sembrar el panic en el campament,118 aixo no esta be. Si entre vosaltres no hi ha
ningu que s'ocupi d'aquestes ciencies, ans tothom estudia i debar nomes el I fi-
bre de la Tora, el que haurieu de fer es pregar perque la nostra sort fos corn la
vostra! Ja se que m'he excedit de paraules, m'he ficat on no em demanaven, he
respost als qui no em consultaven. Qui soc Jo per cridar el rei141 i parlar tan llar-

143. Ids limits fixats per la tradicio dels nostres avantpassats.

144. Mots de 2S 17:1 1-13.

145. Mots de Si 79:5.
146. Moises fun criticat per Maria i Aaron per haver-se casat amb una dona cusita (cf.

Nm 12:1). Pero sofa la imatge de la dona cusita , tot fa creure que l'autor de la lletra al •iudeix
a la ciencia i la filosofia gregues.

147. 'l'raducci6 conjectural.

148. En les comunitats jueves, emprant mots de Jt 8:12.

149. S6n mots de I Sa 26:14. El rei cs, aqui , Salomo ben Adret.
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gament? Vaig pujar a la muntanya de la ira i de la sangl5° 1 vaig set Ares d'esglai.

I em sento obligat a escriure de por que el foc no s'abrandi i cremi fins i tot el

que no hauria de cremar. Ets tu, senyor, qui hauries de dictar sentencia en

aquest afer per tal d'extingir el foc amb paraules de pau clue eliminin les causes

del conflicte. Per aixo em prosterno davant teu 1 et suplico que corn un rei just

em perdonis tot el que he dit i consideris la bondat de la meva intencio corn un

atenuant. Qui podria contar, senyor, la teva eminencia? Per mes que s'hi es-

forces, pecaria de curt i mancaria de mots. Es fatigaria I'home de cor savi que

volgues expressar tota l'altesa de la teva doctrina, i no aconseguiria de dir-ne to-

tes les lloances... 151

Doc. 61 [80]

[De Salomo hen Adret a Abamari ben Mosse]

Aquesta es la resposta del Mestre sobre el motiu del retard a respondre als nostres

escrits. Es disculpa dient que havia hagut defer flit per l'extrema feblesa que la gra-

vetat de la malaltia li havia provocat. Benezt sia Deu que 1 en salva, que Ell li doni

llarga vida i benestar. Heus aqui el text de la lletra:

Cal que doni el meu primogenit en rescat de la meva rebel•1ia152 o que ofe-

reixi un vedell 1 un motto gran en holocaust pet que em ve al pensament, o be

que porti un tribut al Deu terrible, Roca meva, que dona al meu dolor el bal-

sam que l'alleuja i em salva de la gola del lleo? N'hi haura prow si li faig ofrena

d'una balquena de nard o li Porto davant seu torrents d'oli? Deu, benefit sia Ell,

m'ha ajudat amb forca en la meva malaltia. El seu amor ha estat un metge ex-

pert, que no se n'ana ni es retira, ni estalvia el seu temps. Des dc 1'entranya de

la mort escolta la meva veu;153 el vaig invocar 1 esdevingud la meva Hum. Men-

tre se m'escapava l'anima 1 em regirava en el rneu Ilit de dolor, els mews intims

150. Montpeller.

151. Faig gracia al lector d ' una dotzena de linies de Iloances ditirarnbiques inutils de

traduir . Val la pena d'assenyalar que Jacob ben Mahir havia estat en relacio amb Salomo

ben Adret per altres coses, corn veiern en el curios dictamen 1:395, en que aquest rnanifesta

haver rebut I'aprovacio del savi de Montpelier en la prohibicio prornulgada per ell a Barce-

lona del costurn supersticios de rnatar un gall per Yom Kipur i de penjar- lo amb uns quants

ails a la porta de la casa on havia nascut un noi.

152. La malaltia cs considcrada corn un castig. Cf. Mi 6:7.

153. Cf.Jn2:3.
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em van dur les teves Iletres, sabent que em farien reviscolar. Fou com si m'ha-

guessin un^at el cap amb perfum. Els tens mots guareixen i posaran, certa-

ment, remei a les meves xacres. De llavors enc^a no he pogut encara anar amunt

i avail com hauria estat el meu desig. Pero en el meu cot ja hi ha la mateixa

fore^a que hi havia; encara sot en el meu lloc. Respecte a I'opuscle,15`' tothom

qui I'escolta en pren delft, com si passeges per un jardi; qui en Ilegeix els mots

proclama la teva Iloanc^a arreu de la tinter. El fet de no haver respost es degut
als tropells que he sofert.

Sobre la queixa de 1'honorable patrici, ^ s; de la qual m'assabentes, cal que et
digui yue m'ha sorpres i he pensat: Quin mal ha trobat en mi, qui^^a culpa?
L'escrit que em va rrametre no me Padre^a Homes a mi, si^^o que em va inclou-
re entre d'altres destinataris que l'havien de llegir. A cause de les meves nom-
broses ocupacions, que son mes que no pas les dells, em vaig refiar de lint ajut.
D'altra banda, hi ha hagut altres cows que hen fet presa en les meves mans i els
mews pens com u^^ lleo, i lint jou m'ha subjectat fortament. Ja saps que no tot-
hom re prow fora per respondre als homes poderosos i nobles patricis, per sa-
tisfer les preguntes d'homes de rang. Quan arriba el seu escrit, fou com si un lli-
bre fuse espasa vinguessin dell sants de 1'Altissim, una terra oberta que meta el
drat Tanin.15G Tu has vist el que m'ha ester dut de Lunel, precios tom la Iluna
en el seu curs; he pensat que calia que m'aixeques del lift i que anes cap a alguna
banda un moment per trametre'ls una resposta. Com podria accepter de girar
els ulls vets una altra cosa? Pero quan les meves mans ja estaven ocupades escri-
vint, vaig recaure en la malaltia. Qui pot ester per respondre en el Ilit de dolor?

Pel que fa a ('eminent patrici, estic colpit d'admiracio. Per que re ayuest zel
per nosaltres, o per Deu, que respon per mitja del foc?^ 57 Que adreci el seu zel al
Foc que els necis escampen entre el poble, perque s'acreixi la seva grandesa. Si es
la gloria del Creador allo que cerca, per que vol que la nostra Iletra li digui que
ha de fer? Qui es mestre tom ell, que pot decidir en questio de lleis i fins i tot

154. EI Sefer bra-Yareah d'Abamari ben Mossc, que aquest li tramete adjust a la lletra.
Es un opuscle dividir en quinze brevissims capitols i adre^at a sis prohoms de Barcelona (el
nom dell quals no figure a 1'endre^a), publicat entre els documents 58 [77] i 59 [78]. Hi
of rma que I'estudi de Ies ciencies ja existia en ('antic Israel, del qual les agafaren, en part, els
savis grecs, i fa llargues citations de diversos autors jueus (Maimonides i David Quimhi,
entre d'altres) que proven que abans d'estudiar la filosofia cal haver-se amarar de Ies ciencies
religioses jueves. La posicio d'Abamari sembla moderada: el que cerca no es el rebuilt de les
ciencies o de la filosofia, ens I'ajornament del seu estudi.

155. Jacob ben Juda de Bellaiire. Cf. el document 60 [79, lima 5].
156. Cf. Is 51:9.

157. (f I Re 18:24.
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treure del pals els fills inics? Dirieu que ara es I'unic que ha restat per prevenir

any rere any, a plena veu, constantment, contra els esgarriats. Ell tot sol va al

capdavant i rebra la recompensa de tots. Es que nosaltres hem defugit la nostra

obligacio d'advertir la colla dels pastors? No s'han aplegat al nostre voltant els

homes humils1 " i ens han dit que som del Senyorj159 I tanmateix, aquest es

plany i crida amb veu de tro. Ai d'aquesta generacio! La veiem corn una bala

que rodola damunt un vast terreny, i el cor de I'home corn un ocell que s'ha fet

unes ales I aleteja. I a l'home de Deu, per que se li ha agitat el cor corn s'agiten

els arbres del bosc, ell que discuteix amb els enemics davant la porta? Aquest es

el portal del Senyor, que ens feu veure la seva gloria i la seva grandesa, en donar-

nos la Tora en el Sinai. Per clue es anomenat Sinai? Perque ally tingue origen

l'aversio (sina]t'" que sentim a suportar el jou dels qui ens odien't'i i la duresa

amb que estem zelosos de la Tora del Senyor.

On ha anat l'home que era la clau de volta? Fou ell qui comencsa a bastir el

[terraple del] Mil-16"2 i qui comenca a destruir la fortalesa que havien construct

els homes. 16' Fou ell qui comenca a aspergir la farina mes fina, el cabdill del po-

ble, el noble mestre Todros.164 Qui corn el seu germa'ti5 podra despres d'ell set

fidel al que diu en els seus escrits? A Israel tothorn l'hi ajudara, tothom qui sera

apte per combatrc a favor de Deu, ensenyar als fills de Juda I'us de l'arc i esbot-

zar portals de bronze. 166 Varn intentar d'endolcir I'amargor abans no es tren-

ques el Ill de plata.167 Pero els causants de l'arnargor s'hi rabegen encara, perque

els caps del poble no obren cap cami al Senyor ni frisen per la Tora. Els rics del

158. Salomo ben Adret cinpra aqui cl mot yl)N que, a tees d'« humil», significa <mo-

dest» i <piad6s>>. Sens dubte enclou una al•lusio a TB Quidushin 71a, on aquest qualificatiu

es aplicat a aquell que es apte per rebre el secret del nom de Deu de quaranta-dues Iletres.

Hasday Cresques tambe utilitza aquest mot per indicar els individus excepcionals, coneixe-

dors i transmissors dell secrets de la Tora (cf. W. Harvey, Hasdai Crescas's Critique of the

theory ofthe Acquired Intellect, Tesi doctoral, Columbia University, 1973, p. 242 i 362.

159. Cf. Is 44:5.

160. Cf. TB Shabat 89a.

161. Perque els jueus acceptaren la Tora que cls altres pobles havien rebutjat.

162. Per defensar la Tora. Cf. I Re 9:15 i 24.

163. La fortalesa de les ciencies profanes.

164. 'Fodros de Bellcaire ja era mort. Veg. la lletra 53 172, lima 21 de Jacob hen Juda

de Bellcaire a Salomo ben Adret, datada el 31 de gener de 1304.

165. Jacob ben Juda de Bellcaire.

166. Frases tretes de Dn 1:4, 2S 1:18 i Sl 107:16.

167. Cf Coh 12:6. El «fil de plata» es el fil de la vida i, aqui, la promulgacio de I'exco-

munio, que talla el fil, vital, que relliga I'individu amb la seva comunitat natural.
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poble fan servir un munt de plata per a Baal 168 i arreu s'esgarrien en la interpre-
tacio de laTora i ja no dissimulen ni de paraula ni d'obra, ans Porten la madia-
nita a la vista de Mo1S&S1 9 sense ningu que els destorbi o que jutgi aquest afer
tan important. Qui es pot creure, encara que It ho contin, que el vedell170 hagi
esdevingut tot un brau i que als ulls d'ells el levita171 porti les vestidures del sa-
cerdot? Han fet sortir de sota les ales de la Divina Presencia nois que havien tot

just deixat de mamar,1-2 nois consagrats a Deu, i que han rebut l'oprobi en floc
de la benediccio. Aquestes son les banyes que van dispersar els habitants de Ju-
dea171 i no van deixar ningu per acomplir l'accio de grades en el Temple del
Senyor. A dir veritat, aixo raneja a la idolatria. Son foils aquests i, d'aquesta ido-
latria, se n'han fet cordes."' Un dels habitants d'aquest pals ens ha assegurat
haver vist, a la darrera Pentecosta," un dels scus conciutadans invitant cinc
cristians,176 en flagrant transgress16 dc la Tor$, per atiar mes la foguera' i la
indignacio. Que mori sol 1 que el Iliguin a la columna,171 puix que digue tambe
que el 'Talmud li regirava 1'est6mac! Ha de consentir aquestes coses el qui esta
deleros per les paraules de Deu? No ha de proclamar contra ell la guerra santa?
Aquests son gabaonites'-9 1 no pas israelites. Que siguin esborrats de la terra
dels vius i que en congregar-se els israelites [en els temps de la Redernpc16] en
siguin absents com si trial no haguessin existit! Tambe afirma davant nostre que
hi havia 1'home que malparlava de nosaltres i de la nostra doctrina a la comuni-
tat, 1 que digue que alto que els nostres doctors, de beneYda memoria, havien

168. EIs estudis filosofics.

169. CfNm 25:6.

170. El moviment racionalista.

171. Levi ben Abraham.

172. Exageracio imposada per la utilitzacio d'Is 28:9.

173. Les nations poderoses que exiliaren els jueus. Cf. Za 2:2.
174. Objecte valuos utilitzat en la confecc16 de 1'efod. Cf. Ex 39:3.
175. En hebreu: Shavuot, [la festa de les] Setmanes.

176. Probablement la invitacio es refereix a I'assistencia a l'ofici sinagogal. Les rela-
cions entre jueus i cristians havien estat sovint forca amicals en terres occitanes (cf. la con-
clusio de I'estudi de B. BLUMP.NKRANZ, "1 criture et image clans la polemique antijuive de
Matfre Ermengaud», en: Juifs etJudai-me de Languedoc [Tolosa de Llenguadoc, 1977], p.
315: <,Le Breviari dAmor [Besiers, 1288] est une preuve de I'absence de veritable haine en
milieu populaire contre les Juifs, et de 1'existence d'un commerce continu d'echanges ami-
caux en milieux intellectuels,,).

177. Mots d'Ez 24:9.
178. Per assotar-lo. Cf M Makot III, 12.

179. Els gabaonites no eren d origen israelita, sing una resta dels amorreus (2S 21:2).
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manifcstat respecte a les lletres mem i samekh, es a saber, que cren a les taules de

la Llei per un miracle'"° i respecte a les mides de l'arca,'"' no era possible, ja que

tot cos ocupa un espal circumscrit i no resta suspes en l'aire, sense cap suport;

per tant, algun artifici hi devia haver a dins que les hi feia romandre. Que callin

els qui diuen aquestes falsedats! Qui ha penjat la terra sobre no res?'"' Sobre que

van set clavats els sews pilars?'13 I els eels, sobre que es mouen continuament?

L'afliccio 1'envoltara. No en to prou d'afligir els homes, que tambe vol afligir

Deu. I tanmateix, tenen I'esquerra sota el seu cap i amb la dreta l'abracen,'`1

malgrat que ho ha embordonit tot i descreu els principis fonamentals de la reli-

gio. Deu defensara i recompensara el qui el porti dins la seva tenda,'"S perque

tots els Israelites estiguin lliures de culpa. Estic sorpres: no se que passa. Terra,

terra, terra plena del coneixement de Deu i de saviesa!'"' Alli va neixer i va crei-

xer el domini de la 'horn, alli 1'observanca religiosa assoli el seu Coronament.

Alli encenien les fogueres'"- per a totes les terres del nostre exili. Alli feia justicia

el Senyor. Com es que posen la confianca en mi quan el dit petit d'ells es mes

gros que la meva cintura?'"" Que donin gloria al Senyor i que comencin a casti-

gar i a redrecar com els sembli convenient; jo fare que diverses comunitats ho

ratifiquin. Algunes lletres han arribat al regne d'Arago, on han provocat estre-

miment i agitacio. Si [la gent de Provencal accepta que altres els passin al da-

vant, aquests escriuran el que els semblara be per corregir i posar ratlla a aques-

ta gencracio, i jo, guiat per la ma bondadosa de Deu, fare signar I'ordinacio per

diverses comunitats. Fins quan sera aquell home un obstacle i un parany? El qui

ha comen4at a complir un precepte, cal encoratjar-lo a acabar l'obra. Deu do-

nara ordre als seus angels perque preparin amb to el cami per posar en practica i

complir aquell preceptc. Deu es amb tu, guerrer valent.18' Confia en el Senyor,

puix que es Ell qui et dona la forca necessaria per a aquesta accio. Deu sera al

180. Vegeu la nota 278 de mes avail.

181. L'arca de I'alian4a. (Cf. TB Yomd 21a.)

182. Deu , com diu Jb 26:7.

183. Cf. Jb 38:6.

184. Mots de Cr 2:6.

185. Son mots de Gn 24 :67 que es refereixen a Isaac i Raquel en el text biblic. Aqui

aliudeixen al retorn del suposat dissident al clos del judaisme ortodox.

186. Provenca.

187. Fogueres per indicar la nova lluna de cap d'any , honor que Salomo ben Adret

atribueix metafbricament a Proven4a . Cf. M Rosh ha-Shang II, 4.

188. Imatge inspirada en I Re 12:10.

189. Mots de Jt 6:12.
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ten costat .190 Amb cor fidel a la teva excel•1encia , prega Deu pel teu benestar el

qui signa aquesta lletra

Salomo ben Abraham ben Adret

Endreca: Al qui porta els vasos sagrats, fill d'antics doctors i nobles, a l'ho-

norable i eminent savi, mestre Abamari, que Deu l'ajudi!, fill del gran patrici i

savi eminent, 1'ancia venerable, mestre Mosse, de beneida memoria.

Doc. 68 [87]

[D'Abamari ben Mosse a Salomo ben Adret]

Aquesta es la cbpia de l escrit que vaig trarnetre a Pinsigne rabi i senyor nostre,

mestre Salomo, que Deu elguard!

Vingue el temps i arriba el dia,l`'1 examinarem el document i convinguerem

en els limits del terreny. "' La nostra generacio no es orfena ni es vidu Israel, car

to ets avui un bon senyal, un autentic testimoni dalt al cel,'9j Deu, amb amor
fidel, ha tingut misericordia de nosaltres i no ha permes que caiguessim a les
mans dels qui encensen la reina dels cell i reten culte als idols. 194 El foriament
de la Tora encara aguanta; les Metres borroses son Ilegibles, tanmateix;19S les pa-
rets de l'escola en donen testimoniatge'9' i els teus dits ho han certficat fidel-
ment en signar la lletra. Per a nosaltres ens es mes oportu que 1'aigua que brolla
en un you o el manna que baixa del cel. La teva lletra ens ompli de joia com el

190. Per destruir els teus enemies . Son mots al•lusius a Jb 22:25, que he traduit tenint

en compte el comentari de Mosse ben Nahman ad locum.

191. Motsd 'Ez7:12.
192. Acceptarem de rebaixar a vint - i-tine anys ( tal com proposava Salomo ben

Adret) el limit de trenta esmentat o al•ludit en diverses lletres anteriors ( Doc. 20 [ 38, Iinia

60]; doe. 62 [81, Iinia 17]).

193. Cf. Sl 89:38.
194. Mots de Jr 44:19 i Is 17:8, amb que el signant de la lletra qualifica ( i alhora des-

qualifica ...) els partidaris del torrent racionalista.

195. A1•lusi6 a TB Meguila 18b, on aquesta frase es refereix a la validesa del rotlle

d'Ester per a la lectura , encara que les lletres estiguin mig esborrades.

196. Allusio a "1 ' B Bava Metsia 59b, on les parets d'una escola es decanten per adverar

l'opinio d'un rabi en un terra de jurisprudencia religiosa.
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dia que Deu desvetllara el nord i vindr4 del sud.'`'- En escoltar-ne la lectura,

se'ns il-Iumina el rostrc com si haguessim trobat un tresor. El nostre cor se sent

fern i confiat, perque pel teu merit I'hora ens sera bona i pel merit de Deu sera

guarida la ferida del poble."" Ell enviara als malalts el balsam de Galaad i el

merge expert. Vam pensar que no haviem treballat en va, ans, float sia Deu!,

el teu colom ha passat al davant del nostre."' Hem arribat a un punt de bona

sao; la teva lletra n'es la demostracio.

Despres de totes aquestes fidedignes paraules, et voldria assabentar que la

teva lletra arriba el divendres de la pericope que ens diu que el Senyor anava da-

vant el poble d'Israel en una columna de nuvol;`'00 arriba ensems amb la segona

lletra de 1'experimentat estudios, mestre Sasson ben Meir.211 ' Em planyo de la

meva manca de coneixences, puix que algunes de les coses que hi dius em dei-

xaren dubtos i m'esforco aqui a Montpeller a entendre-les. No he sabut Ilegir

prou be la teva lletra i no veig amb prou claredat quines son les mesures que

proposes. 202 Quin es el document del qual demanes una copia? Que no has en-

cercat ni saps alto que es conegut arreu del poble d'Israel? Tambe et vaig fer sa-

ber la intencio en la lletra que et vaig trametre en un Ilenguatge clar i entenedor,

que comencava dient: ,Tots els terminis han passat, pero el fill de David encara

no ha arribat.» 203 Se que la virtut de la discussio es bona, i cal que sigui gran,

pero fins i tot les coses bones poden arribar a no ser-ho tan t.2"" No saps que

197. Mots inspirats en Ct 4:16 i Ha 3:3. El dia, en els temps messianics, que Deu

aplegara a la terra d'Israel els jueus dispersos arreu del mon (cf. 'FB Zevahim 116a; Avodd

Zara 2b).

198. (_fJr 30:17, 8:22. El mal que I'actitud dels racionalistes causa.

199. Mots trets d'una discussio que reporta IB Sanhedrin 25a sobre els qui juguen a

fer volar colours. Abamari reconeix que Salomo hen Adret s'ha posat al capdavant en la Ilui-

ta contra la filosofia.

200. La pericope Si1ah lekhd (Nm 13:1 -* Nm 15:41).

201. Sasson ben Meir -ens diu ell matrix en una lletra tramesa a Abamari ben Mosse

(Doc. 67 [861)- era de Tudela, pero vivia a Barcelona, on frequentava I'escola de Salomo

ben Adret. Pocs mesos abans havia anat a Navarra a mostrar diverses lletres bescanviades

entre Les comunitats de Montpeller i Barcelona, i a intentar de fer proselits en aquella terra

per a la causa dcls tradicionalistes.

202. La confessio d'Abamari no pot sorprendre ningu que hagi punyat per traduir

amb una mica de sentit nomes quatrc ratlles d'aquestes lletres farcides de gales retoriques i

d'esmunyedissos jocs de mots.

203. Principi del doe. 62 [811.

204. Parafrasejo (per no haver-ne sabut trobar una expressio equivalent) una dita de TB

Rosh ha-Shand 17a, que din que hi ha coses que poden ser ,una cua grassa amb una punxa a

dins,, expressio amb que a vegades els doctors del Talmud havien fet reserves sobre L'exces-
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s'esdevingue per culpa de 1'escrupolositat de rabi Eleazar ben Sadoc? 205 Es

aquesta mateixa escrupolositat que avui permet als deixebles de Sadoc206 d'ei-

xamplar llur territori.207 Si et semblava be i era congruent als ulls de la teva co-

munitat de sants d'establir una ordinacio per tal d'evitar que el poble begui el vi

prohibit,`05 aleshores la resta, sobre la qual el Senyor aboca 1'esperit des de dalt,

perque fact correr la veu per totes les ciutats, escoltaran i faran aixo pel camp

dels hebreus.209 D'altra banda, molts prohoms de diverses comunitats Chan fet

entenent que estan disposats a escriure i a signar el document que ha de re-

drecar el que ha estat torcat i obrar a favor de la Tora, que fou donada amb tint

veus.210 Aquest es un resum de les coses que et referiem, a les quals pots afegir el

que calgui. El document era signat per mi i pel nassi de Narbona.

Ara goso parlar, bo i esperant que el quit m'escoltara no me'n fara cap retret.

Les meves paraules no poden restar amagades, ans es un deure religios de fer-les

publiques. Vet aqui que !'home que rebe la teva estimable lletra'21 els primers

mots de la qua! son: ,Des de love, fins avui que m'he fet vell»,712 va sentir dir

d'algu que tu, senyor, tenies la intencio de promulgar aquella ordinacio i de fer-

la signar per mes de vint comunitats. Aleshores, el dissabte de la pericope que

conte els mots <<tots els membres de la comunitat son sants>> 213 [aquell home]

parla amb dos o tres estimats parents meus, comminant-me perque deixe's estar

I'afer i allevant-me coses falses, com ara que havia escrit d'ell fets molt amargs.

Pero, to saps, senyor, que en cap de les meves Metres no 1'he esmentat per res, ni

siva bondat d' una cosa. Les cues de xai ben grasses eren una menja exquisida a ]'orient, pero

podien amagar alguna punxa arreplegada de terra.

205. Potser hauria de dir orabi Zacaries ben Abculas », com fa TB Guitfn 56a, el qual

rabi, en no acceprar , per escrupols , el vedell que 1'emperador Ii havia enviat per oferir-lo da-

mum l'altar , provoca el comencament de la guerra que dugue a la destruccio del Temple i a

I'exili dels jueus . Tanmateix, fou rabi Eleazar l ' instigador d'aquest refus ((f Flavi Josep,

Guerres, II, 17, 2).

206. Saduceus o, corn aqui , deixebles de Sadoc, es la denominacio que el sector tradi-

cionalista donava als jueus que, influits per la filosofia grega , impugnaven la interpretacio

literal de la Sagrada Escriptura . Al dot. 12 [30, Iinia 6], el « saduceu ,, es oposar al jueu «pur,

just i innocent <. Vegeu la nota 4 de mes amunt.

207. D'escampar llurs doctrines.

208. Que el poble estudi7 la filosofia grega.

209. Entremig de les cornunitats jueves (ef. I Sa 4:6).

210. Les cinc vegades que el mot «veu » apareix en el text hebreu d'Ex 19:16 i 19, se-

gons que diu TB Berakhot 6b.

211. Mestre Salamias de Lune].

212. El dot. 30 [49], que comenca amb aquests mots de Si 37:25.

213. Nm 16: 3, verset que pertany a la pericope Qorah (Nm 16:1 --> 18:32).
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implicitament ni explicita. Pero reeixi a posar en contra meu uns quants pro-
homs de la comunitat, parents del savi mestre Jacob, 1'autor del Malmad,'14 i
els digue clarament que el que defies del «rei ancia» ho atribuTes a 1'autor del
Malmad.'' I capgira les cosec de tal manera que el dissabte de la pericope de la
vaca-''^' abans de la pregaria de la tarda,-^^ es van congregar a la sinagoga aquests
parents i molta gent de la comunitat i van llegir en veu alta un fragment del Ili-
bre Malmad, tot diem que farien aixo cada dissabte. Jo els vaig dir: Sapigueu
que el Mestre no es referia, Deu nos en guard!, a I'autor del Malmad; no hi ha
en cap dels seus escrits res d'injurios envers ell. Vaig assajar d'apaivagar-los amb
arguments solids, pero no els volgueren admetre.

Ara, senyor, pots saber com cal jutjar Pactuacio d'aquell home.`''s De coses

aixi, n'he aguantades un munt. Pero el meu cot es com un guerrer valent i el

meu esperit es prou fort per venter el seu mal. EI teu bon advertiment, me 1'he

posar damunt el cap tom una Corona.'^^ Sapigues que temo que no et trameti

la seva lletra, adre^ada a to i a rota la comunitat, i que essent tom es merge i

molts tenint tom tenen necessitat dell, que un bon Hombre no hi hagi posar

tambe la signatura per acreditar de bona la seva accio. Si jo m'hagues afanyat a

cercar signatures, se que molta gent s'haurien avingut a inscriure-hi el nom.

Pero no em descoratjo per aquest fet. Per mes que eosin molta gent en contra

meu, tint confian^a en el Senyor que la veritat, que es una, prevaldra contra la

pluralitat de la gent. T'ho faig saber perque no te'n meravellis. Estic cert que

per mes que m'assetges tot un exercit,`'`0 la meva bona intencio no canviaria.

214. Fs retereix a Jacob ben Abamari Anatolio, gendre de Samuel ibn Tibon i autor

del Ilibre Malmad ha-talmzdzm («L'agullo dels deixebles»). Vegeu: E. RENAN, Les rabbins

fran^ais, p. 580-589 i G. VA)DA, L'Amour de Dieu daps la theologie juive du Moyen Age,

Paris, 1957, p. 1G4-178.

215. EI «rei ancia» de Coh 4:13 es la personificacio de I'instint del mal, segons una

antiga tradicio rabinica. Cf. Yitzhak I. BRO(,H, Koheleth. The Book ofEcclesiastes in Hebrew

and English ruith a Midrashic Commentary, Jerusalem-Nova York, 1982, p. 89. Salomo ben

Adret devia haver utilitzat l'expressio aquest sentit en alguna lllerra (veg. el dot. 9 [27] i

33 [52, linia 30, fragment inexistent en I'edicio de Bisliches]).

21 G. La pericope Huqut (Nm 19:1 ^ 22:1).

217. Minhn.

218. Mestre Salamias de Lunel. Vegeu el dot. 33 [52, I. 33 ss.], on Mestre Salamias

explica aquestes coses directament a Salomo ben Adret, tot blasmanc-lo per haver menys-

preat 1'autor del Malmad.

219. [ 'advertiment de Salomo ben Adret de defugir rota ocasio de provocar divisions

en les comunitats.

220. Mors de 51273.
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Quan alcaras les mans cap a Deu,221 em sentire confiat. Sigues fort i lluitem
amb coratge per amor del nostre poble i per amor dels Ilibres del nostre Deu222
fins que 1'enemic de Deu Sant, benefit sia Ell, esdevingui humil. Deu t'hi aju-
dara, i els tens dies passaran en el goig i els tens anys en la delectan^a, com es el
teu desig i el del teu servent fidel. El teu amor surt d'un cor perfecte en la veritat
i en la sinceritat. Espero en Deu que estenguis el teu brae i que els qui enderro-
quen les proves evidents de la Tora siguin eliminats, i resto al teu costat, el mes
petit del tens deixebles,

Abamari ben Mosse ben Jossef

Sapigues, senyor, que ja he manat a 1'escriva de copiar totes les lletres. Aviat,
doncs, amb l'ajuda de Deu, et presentare ordenades totes les que m'han arribat.
Rebeu, to 1 els teus ajudants, les meves salutacions. Amen.

Endreca: Al mes selecte dels individus, en qui han convergit el genere 1
I'especie, i que Deu planta en el seu jardi,"' perque el servis i el guardes, clo-
gues els esvorancs que poden fer malbe els Iliris, 1 impedis que hi entressin els
qui tenen el cor tortuds i descarrerat, a l'insigne rabi 1 senyor nostre, mestre Sa-
lomd, fill de 1'honorable savi Abraham ben Adret. El Senyor revela el seu secret
als qui el temen.

Doc. 70 [89]
[De Calonimos ben Todros i Abamarl ben Mosse a Salomd ben Adret]

Heus aqui que tambe el nassi que ocupava el carrec a Narbona tramete una lle-
tra al Mestre, que Deu, la seva Roca, el guard.! i ensems amb la lletra una cbpia,
signada per nosaltres, de l acord que calia prendre. El text de l'acordfeia aixi:

Nosaltres, els sotasignats, volem en els moments presents cercar Deu i eri-
gir-nos un monument i un bon nom en el llibre de la Tora. Estimem els mots
d'amor i el vi de la Tora que alegra Deu.224 Ens hem mantingut forts i ferms
damunt els fonaments de la religid, en els miracles que proven que hi ha un

221. Corn Moises en la batalla contra els amalequites (cf. Ex 17:11).
222. Que no han de set deformats per la interpretacio al•legorica.
223. Cf. Gn2:8.

224. Cf. Jt 9:13.
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Deu, que per la forca de Ies seves obres es revela al seu poble i es feu coneixer

a j u&.

Per tant, hem acordat i decidit que ningu no estudi'i la fisica ni la metafisica

dels llibres que escriviren els savis de Grecia o de les altres nations que no for-

men part del poble d'Israel, fins que els joves s'hagin fet grans i madurs, havent-

se sadollat de les delicies de la fe i havent-ne menjat allo que els pertocava. En

aquest respecte, doncs, hem cuitat i ens hem afanyat a fixar com a limit els vint-

i-cinc anys, que es l'edat en que [els joves] tenen mes gran aptitud per esdevenir

forts i ja han crescut com plancons en 1'estudi del Talmud. Havent aconseguit

aquesta edat seran lliures d'estudiar aquests llibres profans,2 tans les obres de

les nacions gentils com els llibres dels grecs, car sabran menjar-ne els fruits i

Ilencar-ne l'escorca i els pinyols.22' Aleshores tot els reeixira, perque' la Tora els

guardara 1 1'amor per les coses santes els mantindra puts. 227 Tanmateix, exclo-

em especificament d'aquesta limitacio els Ilibres estrus per savis jueus, per mes

que continguin coses tretes de les obres dels grecs o de les doctrines dels savis de

les altres nacions. Si el Mestre eminent, ensems amb la comunitat Santa,`'`''`` im-

posava algun jurament o imprecacio, tothom qui es, entre nosaltres, benefit pel

Deu Fidel diria amen a la seva Iloable accio.

Aquesta es la copia del nostre acord i 1'element essencial del nostre just des-

fici, a 1'entorn del qual dona voltes el nostre pensament.229

Calonimos hen Todros

Abamari ben Mosse

Doc. 71 [90]

[De Salomo ben Adret a Calonimos ben Todros i Abamari ben Mosse]

Heus aqul la resposta que ens va trametre el Mestre, que Deu, la seva Roca, el

guard.'.

225. La literatura no jueva.

226. Cf TB Haguiga 15b.

227. En llurs contactes amb la filosofia.

228. Salomo ben Adret i la comunitat de Barcelona.

229. L'hebreu , amb mots de Pr 26 : 14, diu literalment: «en la polleguera del qual gira

la porta del nostre pensament,,.
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Obedient als manaments dels qui son mes grans que jo,2 30 d'enca que vaig
rebre els vostres mots, em vaig posar en cor de recordar-los i d'acomplir-los. El
que ha sortit dels vostres Mavis ja estava present davant meu. Se que de la vostra
boca no surt I'engany. He vist en vosaltres els caps dels exercits de la Tora i per
aixo he considerat que us esqueia de set els davanters. No diem al qui comenca
el compliment d'un precepte, que l'acabi? No fem sentir 1'amargor del fel al fill
rebec i rebel? Fins ara no he volgut prendre la iniciativa en aquesta questio. He
fet servir la llengua per a 1'exhortaci6 moral i la injuncio. Qui soc jo per posar-
me al primer reng i marxar al davant dels caps del poble sant? Els qui ho veurien
m'increparien. Tanmateix, en veure que desitgeu la meva intervencio, he pen-
sat: Tot i que hi ha en el pais profetes i vidents, que no han deixat mai de tenir
successors, i malgrat la teva petitesa, incapacitat i feblesa, malda per esdevenir
fort com un lleo, puix que te'n donen la permissio. I us vaig demanar que em
diguessiu que estableix el vostre acord, per tal que jo no hi afegis ni en tragues
res, i tot restes segons la intencio del vostre cor. I vaig veure que nomes teniu te-
rror de la fisica i de la metafisica, de les quals han parlat els grecs.

En rebre la vostra lletra, em vaig prosternar Ilargs dies davant la nostra Santa
comunitat fins que vaig obtenir-ne Ilur favor. Aleshores vam promulgar 1'exco-
muni6, segons la vostra proposta, el dia en que la congregacio es reuneix, el dia
del descans, damunt el rotlle de la Tora, amb veu forta i clara, el dissabte en que
Moises adreca la paraula [a tot Israel] .231 En vam prendre acta en el llibre i tots
els notables de la comunitat la van signar. Ningu no hi falta. Si hagues tingut la
certificacio de 1'acord que us vaig demanar que em trametessiu, crec que a hores
d'ara el nostre enviat ja hauria sortit cap a les santes comunitats [per dir-los] que
fessin com nosaltres. Confio en Deu, enaltit sia, que estaran plens de zel per Ell,
veuran el que hem fet 1 faran com nosaltres. I ara tambe vosaltres fareu com no-
saltres, tal com van dir.

Vet aqui que per amor de 1'Altissim -tot i que no tenim llibres heretics, ni
bretxes ni crits d'alarma pels nostres carters, ni el poble nostre i dels nostres pa-
res no s'ocupa en aquestes ciencies- per honorar el Deu dels cels hem aixecat
una closa i un enva, i hem promes que no canviariem res de 1'ordre. Mes que
mes, doncs, vosaltres, que teniu en el vostre Iloc la gent que to a la bossa dues
mesures, hen d'obrir un cami al Senyor, apartar les pedres del hoc del Pastor, la

230. Literalment: «Jo observo els manaments del rei», amb mots trets de Coh 8:2.
231. El dissabte corresponent a la pericope DFvarim (Dt ]:I ---> 3:22): el 31 de juliol

de 1305, que es la data indicada en el doc. 79 [99]. SARACHEK, Faith and Reason, p. 231,
diu el 26 de juliol (que, d'altra banda, fou un dimarts ) manifestament per error.
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Roca d ' Israel . El Deu d' Israel us concedira el que li hen demanat . Amb cor Fi-

del, per la vostra excel•1encia , parara l ' orella a les vostres paraules.

Salomo ben Abraham ben Adret

Endreca: Als nobles israelites, experts en la coneixenca del que Israel ha de

fer, als qui han estat posats at capdavant, at gran patrici, rebrot de la soca de

Jesse, mestre Calonimos, i la Ilavor Santa, principi de retorn,23` mestre Abama-

ri, que Deu els ajudi!

Doc. 72 [91]

[De Salomo ben Adret a Calonimos ben Todros]

El Mestre, que Deu elguar4 tramete at nassi de Narbona encara una altra lle-

tra per tal d empenyer- nos aferpromptament el que haviem defer. Heus-ne aqui el

text.,

hs a tu, gran aguila plena de majestat; es a tu, baluard [del judaisme] que he

donat orella per sentir de Mavis sense engany tot el que havia de fer. Sou vosal-

tres que ens diguereu que signarfeu en deguda forma despres de nosaltres. Tu i

el savi excellent i gran rabi temoros de Deu, mestre Abamari, amb tots els altres

prohoms del pais que m'enardireu a fer aixo, mireu ara de complir les vostres

paraules. Us trameto les tres lletres escrites i signades per tots els prohoms de la

nostra ciutat. No hi falta ningu. Que el pacte que van establir amb Deu no es

trenqui! T'escric sobre un tema molt llarg amb paraules breus. Si la situacio no

fos tan peremptoria, hauria escrit tambe aquestes cosec at savi temoros de Deu,

mestre Abamari. Et prego, pel tcu amor, que no refusis d'escriure'm per mitja

del missatger que ja s'ha avancat cap a vosaltres. Torno a escriure per si de cas

1'enviat fallia; per si de cas l'un tenia una mala ensopegada, que I'altre pogues

arribar a la seva destinacio. Que Deu augmenti la teva autoritat,233 que la teva

excel•lencia sigui encara mes gran que la dels teus pares, segons el desig del ten

cor i del cor del teu Fidel, que aixo escriu,

Salomo ben Abraham ben Adret

232. Cf. Esd 7:9.

233. L' autoritat ve de Deu... es un do seu.
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Doc. 73 [92]
[Nota d'Abamari ben Mossd amb el resum d'una lletra tramesa a Salomd ben
Adret]

Llavors va correr la brama per la nostra ciutat, Montpeller, que elgran Mestre,
que Deu, la seva Roca, el guard! amb la Santa comunitat de Barcelona, havien
1/anfat el vet i l alatma per tal de defensar amb una closa la Tora. Perb no sabiem
ben be que havia passat. Quan aquesta noticia arriba a orelles dels nostres adversa-
ris, disposaren defer tres coses, a causa d aquesta informacio. Parlaren amb elsenyor
[de la ciutat] en secret iprocuraren amb ell [l] d excomunicar els qui havien llanfat
l excomunid, [2] d excomunicar tots els qui s hi conformessin i [3] d excomunicar
tambe tothom qui impedis el seu fill d'estudiar la fisica i la metafisica, i la ciencia
de les nacions [gentils], encara que tingues menys de vint-i-cinc anys, per rao de
qualsevol excomunid onsevulla que hagues estatpromulgada. El senyor, amb la seva
gran dretura, no els autoritza sino la tercera d aquestes excomunions, perque ell
-ens digue- no consentiria mai defixar una edat en que hom nomes pogues ocu-
par-se d aquella ciencia que vosaltres anomeneu Gamalie4 234 perque aixb seria ba-
rrar la porta, i la causa que cap jueu no es convertis a la religio dels cristians». Al
eapdavall es van aplegarper llanfar aquella excomunidperforfa. Dotze de nosaltres
ens hi vam presenter per protestar contra la promulgacio, dient-los que la majoria
dels secretaris i dels prohoms de la comunitat no hi estaven d acord, sino que la ge-
neralitat dels secretaris estaven d acord amb nosaltres en la nostra adhesio al Mestre
i a l excomunid promulgada a Barcelona, la gran ciutat de Deu. Per tant, no ac-
ceptarem de cap manera slur excomunid. Tot i que disputarem molt amb paraules
justes, no ens volgueren escoltar, ans van llanfar a la forfa aquella excomunid sobre
tota la comunitat. Llavors els diguerem: ,Si uspenseu que ens incloureu en aquesta
exeomunio, que sigui tot el contrari.i235 Que tots els qui heu proclamat l excomunid i

234. Sota la denominacio de «ciencia de Gamaliel» es evident que hom es refereix al
Talmud i no pas a la medicina, com pretenen, incomprensiblement, alguns erudits. Ch.
Merchavia ho demostra plenament a Ha- Talmud bi-rei ha-nasrut (,,El Talmud en el mirall
del cristianisme>), Jerusalem, 1970, p. 208-212. El senyor cristia no pot acceptar que els jo-
ves jueus nomes estudiin el Talmud (la aciencia de Gamaliel»), perque, als seus ulls, es el co-
neixement de les ciencies que pot determinar la conversid al cristianisme. En consequencia,
esta a favor del grup racionalista en la seva lluita perque no hi hagi cap limit d'edat en l'es-
tudi de les ciencies i de la filosofia. Pero defuig d'intervenir en el que afecta directament les
persones que proclamaren l'excomunio o l'accepten. Aixo ja era un afer intern de la comu-
nitat.

235. Es a dir, sigueu vosaltres els excomunicats! L'expressio « [que sigui] tot el contrari!»
(,7-177H, adrabk) de la terminologia talmudica, se substantive i esdevingue el nom per in-
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tots els qui l'heu acceptada -Si son israelites- sigueu excomunicats, anatematitzats,

reprovats i malefts, perque no heu fit com calia. I aixb ho diem en nom nostre i en

nom de tots els qui estan d'acordamb nosaltres ». Trameterem lletres per tota la terra

de Provenfa , fins a Marsella, afi de donar a coneixer aquest afer i evitar que els qui

en sentissin parlar es decantessin a creure que l'excomunio s havia fet amb el nostre

consentiment. Tambe vam enviar un missatger a Barcelona , perque assabentes d a-

quest afer el Mestre i l exposes davant els prohoms de la santa comunitat que hi ha

alli. Heus aqui el text de la lletra que vaig trametre al Mestre:

Al de les criatures que menyspreen la Tora! Ai dels qui han de veure el brae

arromangat [ de Deu ], al qual no han donat gloria ni han enviat el furn de 1'en-

cens! Al dels ulls que veuen corn els malparlers fan escarn de Deu! At dels pares

que encenen el foc i dels fills que arrepleguen la Ilenya perque la foguera sigul

mes gran! Es cert que ha corregut la veu per la nostra ciutat que a la ciutat dc

Barcelona han llancat 1'excomuni6 i han fixat per a 1'estudi de la fisica i de la

metafisica 1'edat de vint-i-cinc anys. Els nostres adversaris ens han difarnat corn

cls qui digueren que Nabot havia blasfernat contra Deu i contra el rel. 2 Amb

intencio d ' atiar la disputa, diuen que tota aquesta Iluita es contra el nostre Mes-

tre Moises , pare en la Tora237 i en el testimoniatge, etc.

En resum, li vaig explicar tots aquestsfets i li vaig demanar instantment que ens

envies, signat, el seu veredicte sobre la [nostra] contraexcomunio, i que la lleijorades

la muntanya . `SS Ili vaigfer saber que eren mes de setanta els qui havien signat la

contraexcomunio amb nosaltres , i que avuija eren mes de cent, etc.

Doc. 79 [99] EXCOMUNIO: Doc. I

Aquestes son les copies dels tres documents que expliquen tot el que ha estatfet en

aquesta questio amb l acord de la Santa comunitat de Barcelona i del savi eminent,

mestre SalomO, que Deu elguar4 i del seu tribunal. Heus aqui elprimer document:

dicar una contraexcomunio. Tanmateix, mantinc aqui la traducc16 literal per tal de no ha-

ver de parafrasejar excessivament la frase.

236. E:s refereix a la histbria de Nabot, el jezraelita, que la malignajezabel feu difamar

i morir amb la intencio d'apoderar-se de la seva vinya. Cf. 1 Re 21:1-16.

237. Un dels molts qualificatius de Moises. Cf. 'IB Meguild I3a.

238. Que la Ilei seguis el seu curs malgrat les difrcultats. Es una expressio que es troba

a TB Sanhedrin 6b. Pero en el nostre text, la «muntanya,, al•ludeix tambe a Montpeller.
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[Es 1njur16s de preferir 1'estudi de les ciencies a 1'estudi de la Tora]

(M Avot VI, 2) Al dels qui fan ultratge a la Tora

Or 2:5) i se'n volen allunyar!

(Ez 21:31) Es Ileven la Corona, es treuen la tiara

(f )t 33:10) i a grecs i arabs cremen encens adesiara.

[S'han deixat seduir per la moral del plaer]
(Nm 25:14) Com Zimri davant la comunitat

(Ez 8:17) fan molt gran obscenitat,

(Nm 25:6) introduint la madianita239

enmig del poble israelita.

111

[La 'hora es la fella gran , que, amb paraules al•lusives a la historia del matri-
mon1 de Jacob , cal prendre de preferencia]

(Gn 29:26) Han jutjat la filla gran amb vil sentencia

i a la petita han donat precedencia.

[Han esdevingut estranys a la propia tradicid religiosa]

(Gn 42:7) Impenitents, es comporten com estrangers

(Is 13:21) 1 dansen com satirs pels carters;

del que han fet, n'estan tan contents
(Dt 4:10) que ho ensenyen als fills a cuita-corrents.

[Cal impedir que treguin la Tora del floc que li correspon]
(Os 9:8) En veure, doncs, el paranys de l'ocellaire
(Is 24:16) drecat a terra, i que abans de gaire
(Jr 48:28) la coloma haura de fer el niu

vora el barranc, en floc aspriu,

[La cosa ha anat massa lluny i per aixo han decidit actuar]
hem dit, tot tremolant:

(Lv 13:8) L'erupcid ha anat massy endavant.

I hem clos un pacte amb Deu

i amb la "fora, el gran do Seu,

239. Probablement el poble madianita representa aqui la filosofia d'Epicur , conside-

rada abominable . Origenes ja feia aquesta identificacio (Hom. in Jud. IV, 1; cf H. Crouzel,

Origene et la philosophic, Paris, 1962, p. 28).
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clue els nostres pares reberen al Sinai,

amb la intencio d'impedir

(Pr 14:10) que cls qui han esdevingut estrangers

participin en els nostres afers

(Is 34:13) i creixin cards i espines als nostres castells.

Som servents del Senyor, es Ell

qui ens ha fet i no pas nosaltres.

fof vm)Iiii^

Per tant , decretem , i acceptem per a nosaltres , per als nostres fills i per als

qui s ' han unit amb nosaltres , que ningti de la nostra comunitat , a partir d'avui i

durant cinquanta anys , no gosi cstudiar , sota pena d'excomunio , els Ilibres que

els grecs han escrit sobre fisica i metafisica , sia en Ilur llengua sia traduits a d'al-

tres Ilengues , abans de tenir vint- i-cinc ant's ; prohibim tambe que ningu de la

nostra comunitat ensenyi aquestes ciencies a d'altres membres abans que hagin

fet vint - i-cinc anys , a fi que aquestes ciencies no els arrosseguin darrere d'elles

ni els decantin dc la llei d'Israel, que les sobrepuja totes.

Corn es que no els esfereeix dc jutjar entre una ciencia humana -que recolza

sobre similituds , demostracions i conceptes- i la ciencia dc 1'Altissim , ates que

entre Ell i nosaltres no hi ha proporcio ni semblanca ? Es clue 1 ' home , que habi-

ta cases d'argila , pot jutjar el Deu que el va crear, dient-se ell mateix , Deu nos

en guard!, el que pot fer i el que no pot fer ? Aixo duria , en realitat , a una total

descreenca , contra la qual cal protegir amb fermesa els qui estudien la Tora.

Tanmateix, excloem del nostre decret la ciencia de la medicina, tot i que

pertany a la fisica , puix que la Tora permet al merge de guarir.-'40

Hem acordat aquesta excomunio damunt el Ilibre de la Tora i en presencia

de tota la comunitat , el dissabte corresponent a la pericope Ele M 2 4 I de

I'any 5065 [ 31 dc juliol de 13051.

Salon16 ben Adret i trenta- set signants mes

240. Aixo es el que diu el text impres traditional . En realitat , (' original devia excloure

Lambe I'astronornia i les obres de Maimonides , corn diu el mateix Salomd hen Adret en el

dot. 33 [52] i [123], esmentats a la introduccib.

241. Dr 1:1 -3:22.
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Doc. 80 [ 100] EXCOMUNIO : Doc. 11

113

Segon documentper deixondir els prohoms de les comunitats sobre aquest afer.

A que trauria cap que ens retingudssim? Qui podria fer que els mots aturds-
sim, i que se n'ands del nostre cor el trial, si ni Utiel ni Ucal242 no son davant
nostre? Es que Darda, Calcol i Heman2`" podrien calmar I'aigua atorrentada i
assossegar els qui avui viuen amb 1'anima adolorada? A quin dels homes sants
ens hem d'adrecsar? Quan vindra la generacio perseverant que dura el balsam de
Galaad al peu vacil•lant i a la ferida inveterada? El Iloc del dret i la justicia ds es-
querdat" i no hi ha ningu que I'hagi reparat. Ah, terra, terra, terra, on havien
nascut homes de tanta anomenada, enmig dels quals feia estada la Ilei de Ddu,
homes que duien damunt el cor el pectoral de la justicia i judicaven en tribunal
on jutge i pledejant eren llavor Santa. Encara avui son tots sants a la comunitat
-llevat d'uns quants-, cridats a regir-la per l'excel•lencia de Ilur llinatge i a set,
per a tot el poble, guiatge._245 Els fills que cis han nascut, Pero, han let gran fei-
na, creant I'eina de la destruccio i rodant amb 1'arpa i la lira per les ciutats, com
una munio de profetes en cerca de vanitats.^' Parlant amb mots plens de feresa
es pensen que a Israel seran tinguts en altesa, i al cap del carrer anuncien un
Ddu que no es vertader, bo i dient: Vet aqui, Israel, el teu Ddu!

Ja fa temps que de la terra de Provenca, el romanent que resta en defensa
de la Ilei de Moises i de la nostra fe ens va fer saber que alli hi ha gent que misti-
flea la Tora i considera intel•ligents persones que no fan sing enderrocar les pa-
rets de la Tora i deixar-ne les paraules desgavellades. S'excaven cisternes clive-
Ilades. Falsegen els mots de Ia Tora i les paraules dels doctors,247 Pent estar
tothom dubtos del que realment han dit. A les sinagogues i a les escoles, hi cer-

242. Savis de 1'epoca biblica, segons una de les possibles interpretations de pr 30:1:
Paraules dAgur, fill deJaque (habitant) de Massa: Oracle del 'home per a Itiel, per a Itiel i Ucal.

243. Savis de I'epoca biblica (cf. I Re 5:11), la saviesa dels quals es presa corn a punt de
referencia per enaltir la de Salom6, en dir que aquest era mes savi fins i tot que ells . D'altres
autors esmenten tambe Calcol i Hernan , corn ara Jucef ben Meir ben Zabara en el seu
D'y1V yY) -10b (edicio d'l. Davidson , Berlin, 1925, p . 101; Llibre densenyaments delecta-
bles, en la trad . catalana d'1. Gonzalez- Llubera , Barcelona , 1931, p. 129).

244. C,'f. Coh 3:16.
245. Horn es refereix a Montpeller . Cf. Abraham A. NEUMAN, TheJews in Spain. Their

Social, Political and Cultural Life During the Middle Ages, Filadelfla, 1948 , vol. 11, p. 133.
246. Cf. I Sa 10:5.

247. La tradicio escrita , representada per la Tora; i l'oral, representada bisicament
per la Misna.
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quen festes i folgancra. I per provocar la Gloria d'Israel, sense recanca, davant els

ulls de tothom, tiren a terra les parets de la Tora i fins i tot gosen dir, dell nos-

tres sants patriarques, coses que causen esglai i que ni els gentils no havien fet

mai. Car diuen que Abraham i Sara signifiquen la materia i la forma, i que les

dotze tribes d'Israel son els dotze signes del Zodiac. Es que, d'enc$ que el mon

fou dividit en territoris, hi ha hagut mai cap poble que hagi sentit tals disbarats

i els hagi proclamats? Tot tornaria at caos, si fos aixi. Tambe afirmen aquests

flastomadors que els utensilis consagrats del Santuari, cis Urim i cis Tum-

mim,2`'s son ]'instrument anomenat astrolau,`49 que cis homes han inventat. Hi

ha hagut mai gent tan faldac com aquesta? Certament aquests mosseguen el po-

ble mes cruelment que serps verinoses. Sense cap utilitat ni rao, cauen en la di-

famacio, client que els quatre refs que Iluitaren contra els cinc250 representen els

quatre elements i els cinc sentits. Que ]'anima d'aquesta gent sigui consumida

pet foc totalment!"' Els qui fan aquestes coses i interpreten Iota la Biblia

allegoricament son ineptes que capgiren els preceptes per tat que sigui mes lieu

el jou de la Tora que han de portar.

La brama que corre ens ha esverat, i tots els qui venen aci corroboren el que

diuen d'agosarat. La veritat va de tomballons pet carrer, puix que alguns arriben

a dir que, de la Creacio fins a la Revelacio del Sinai, tot el que hi ha escrit es al.le-

goria. Que siguin ells al-legoria i escarn! Que Ilur parleria, de vergonya els co-

breixi i clue cap suport no els protegeixi! En veritat prou demostren, amb llur

comport, que no creuen ni molt ni poc en el sentit literal dels preceptes i que no

venen que porten escrit damunt el cor i a les parets de tlurs altars clue no tenen

part en el Deu d'Israel, ni en Ia Tora que llurs pares reberen at Sinai. Han esde-

vingut, aixi, mes estrangers que cis gentils, car aquests compleixen, a ]lur mane-

ra, alguns preceptes,-" mentre que ells es desficien per trobar tot alto que els al-

tera i cis fa entendre a ]'inreves. La causa principal es que tenen en gran

avantatge les ciencies estrangeres de Sido i de Moab '21.1 i als Ilibres dels grecs re-

ten homenatge. Es barregen amb els dissidents i en tenen fills, els quals, en hoc

248. Objectes relacionats amb el pectoral del sacerdot i quc aquest emprava per tirar

la sort abans de prendre una decisio . Cf. Ex 28:15-21, Nm 27:21, Dt 33:8.

249. En catala ( en Iletres hebrees ) a ]'original.

250. Es refereix a la guerra descrita a Gn 14:1 - 15. Vegeu la nota 30 de mes amunt.

251. Corn Core, segons Nm 16:31 -35. Cf. TB Sanhedrin 52a.

252. Al lusio als set preceptes que Deu dona als fills de Noe, es a dir, a tota la humani-

tat, segons " I'B Sanhedrin 56a.

253. Les ciencies i la filosofia racionalistes de la tradicio grecoarab , amb Jt 10:6 com a

rerefons.
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de ser consagrats a Deu amatents, des de la naixenca i des del ventre de la mare,
son separats del pit i posats en coneixenca de la llengua dels caldeus i del que
hom hi ha escrit,ZS' i no matinen gens per anar a casa dels mestres i esdevenir
destres en la religio dels jueus. El not que ha nascut a la falda de les ciencies de la
natura i veu les set proves d'Arist6til,255 res no I'atura de creure-hi realment, ne-
gant el primer Fonament, i si li repliquem, esdeve encara mes descreient.256 Ja
sia que estudien la Tora, Ilur cor no es pas sinter, i la capgiren de setanta mane-
res.257 Com ha dit un de llurs savis, considerat, d'aquest ardat, el capitost: Xs
bo de conjuminar l'estudi de la Tora i la ciencia dels homes; es bona cosa, per-
que el qui no posseeix la ciencia dels grecs es anomenat un ase salvatge avesat al
desert (Jr 2:24). Quina mena de ciencia tenen els qui estudien la Tora, car son
dells mateixos, com besties (Ecle 3:18)?»258 Aixi, doncs, no tement la ignominia
expliquen i ensenyen amb la boca, tot confirmant-ho amb un gest, que es im-
possible canviar la natura; amb la qual cosa fan avinent a tothom que ells no
creuen en la creacio del mon del no-res ni en els miracles que de la Tora hem
apres. Aquests son els trets mes rellevants de llur capteniment; si explicavem la
resta de les coses que fan o que diuen a la gent, no tindriem tinta suficient. Bas-
ti el que n'hem dit. Gairebe han aconseguit que el poble de Deu deixi en oblit el

254. Son mots de Dn 1 : 4, que expliquen com, per ordre de Nabucodonosor , Daniel
i els seus companys son separats de la resta del poble israelita per tal que aprenguin 1'escrip-
tura i la llengua dels caldeus , entre els quals viuen exiliats. Aquest context biblic es impor-
tant per entendre que volen dir Salomo ben Adret i els altres signants d'aquest document,
puix que insinuen que els jueus racionalistes del seu temps feien , com Nabucodonosor, que
els fills estudiessin la llengua no jueva , el Ilati en aquest cas, llengua de cultura de les terres
on vivien , i que es anomenada , aqui, caldeu per l'us que el redactor del document fa del ver-
set del llibre de Daniel . A 1'epoca medieval , en realitat , el mot caldeu significava normal-
ment,magic,, o ,astr6leg», coses que no es poden pas aplicar al corrent racionalista que
hom atacava en aquest document.

255. Probablement les set arts liberals (vegeu la nota 103 de mes amunt).
256. Al•lusio a TB Sanhedrin 38b, on aquest descreient es anomenat epicoros , es a dir,

un Iliure pensador rebel a rota autoritat.

257. En Iloc d'interpretar - la de setanta maneres, que es 1'expressi6 emprada tradicio-
nalment. Cf. TB Sbabat 88b , Sanhedrin 34a.

258. No he sabut esbrinar a qui pertany aquesta citacio . En una lletra de Salomo ben
Adret adrecada a Abamari ben Mosse (dot. 7 [251), el rabf de Barcelona es plany amarga-
ment del retret coent dcls racionalistes , que ,del qui creu en coses que no han estat demos-
trades per mitja d ' un sil•logisme, diuen que es un babau que tot s ho creu (Pr 14:15). Nomes
ells es pensen ser savis , i nosaltres som considerate com bestiar». MaimOnides feu un us
semblant d ' aquest verset biblic en una lletra que adreca als savis de Provenca sobre l'astrolo-
gia (MAIMONII)ES, De la Guia dels Perplexos i altres escrits , Barcelona , 1986, p. 322).
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nom Seu. Van sortir del Seu pais, i ara es Ell, Deu nos en guard!, qui se'Is fa

oblidadis.`'`'

Als qui han clos un pacte amb Deu i consideren el nom d'israelita una dis-

tincio, no els cremara les sangs aquesta situacio? Ens apilen foc damunt el pit, i

no se'ns cremen els ronyons? Es que els qui estimen la Tora han de tenir pre-

vencions en favor de germans i parents.`60 Es que la paraula de Deu ha vingut a

acabamenr, ha esdevingut nul•la la instruccio i no hi ha qui digui: No en teu cas,

fills meus? Puix que aquests gown dir davant nostre: Deixeu que la Tora torni

al Sinai!

En veure que el foc s'abrandava, hem temut que no s'escampes i trobes espi-

nes per cremar: que 1'home que to Panima buida de la Tora i no sap res, fos

escomes. Deu nos en guard que la terra esdevingues victima del saqueig, del pi-

llatge idel barreig! En veure que aquesta generacio es desvia de la dretura i que

havent escoltat el que no devia, la religio descura, hem aixecat una tanca i hem

refor^at, pleas de respecte, les parets que envolten la rostra Tora, que es perfec-

ta. Si ara no feiem una closa al voltant de la vinya del Senyor, ens carregariem

una part de la culpa que en aquests fets hi ha enclosa.

Hem interdit, doncs, sota pena de la mes completa excomunio -com veureu

enregistrat en el document autenric de Palian^a que hem conclos amb el nostre

Deu-'^'' que ningu no ensenyi ni estudii aquestes ciencies, tret que mesrre i dei-

xeble tinguin ja vint-i-cinc ant's, car llavors, havent-se sadollat de les delicies de

la Tora, no li llevaran la dignitat de reina. EI qui s'hi casa de jove no la deixa

quan la vellesa 1'enjova.

No haurem complert, a dir veritat, el nostre deure fins quc els haurem per-

seguit fins a Hoba-'^'-' i els haurem Ilevat Pabominacio d'entre les dents, i els lli-

bres que han escrit hauran estat cremats publicament. Ja fa tres ant's que mal-

dem, amb molts d'afanys, per portar a terme el nostre proposit. Hem suplicat,

instat, pregat, perque la Corona de la Tora fos tornada a la seva gloria d'antany,

al lloc que li pertany, i perque el colom,^^'^ ingenu i sense malicia, no hagues de

ser encara una espasa que aclapara, i dem$ I'ultratjador ens en fes ultratge. Pero

z5^. cf r:^ 36:zo ^ ^b ^: ^ o.
260. AI•ludeix probablement a Samuel Sulami , que havia acollit a casa seva el filosof

Levi ben Abraham, de Vilafranca del Conflent , veritable boc emissari de la ira del sector an-

tifilosofic (cf. doc. 12 DO], 14 (32] i 15 [33]; H. GROSS, GalliaJudaica, p. 431-432.

261. EI document anterior, que es el text explicit d 'aquesta excomunio.

262. Com Abraham , quan persegui fins a Hoba els quatre reis que havien fer presoner

I,oc (cf. Gn 14:15).

263. EI poble d'Israel.



LA (ON I ROVI R,^IAMMM 1'1,^ I I DI D[ IA 111 O^Ol 1A 117

els nostres mots no han entrat en Ilurs orelles, ans s'han tornat mes dures les pa-

raules que ens diuen a Boca i per escrit. Nosaltres no hem past d'escriure'Is. I

mopes de les grans i santes comunitats que hi ha en aquelles contrades^^'4 han

inscrit el nom de Deu damunt les mans^^i5 i estan disposades a pronunciar el vet

i l'alatma, i han seguit amatents les nostres petjades, com podeu veure en les lle-

tres que us trametem copiades.

I vosaltres, capdavanters de la justicia, si us sembla be, escriviu, com hem fer

nosaltres, alceu les mans al santuari i santifiqueu el nom de Deu, escriviu,

despres de pensar-hi, que no esta be el que fan i que no esta be el rumor que cor-

re entre el poble del Senyor. Deu no vulgui que el poble es parteixi en dos i que

per culpa dells profani el nom dels cels glorios. Es verament obligacio de tot is-

raelita de dir-los que no cometin aquesta accio. Tenim el testimoniatge Fidel del

que van fer a Israel, quan la gent de Gad i de Ruben bastiren ]'altar a l'altra Ban-

da del Jorda.'^'^ No es van tots apressar a afar-seen armes nomes per una sospi-

ta ben frevola: que la intencio que duien fos malevola? Doncs, encara mes cal

fer-ho ara contra aquests que a la vista de tothom malmeten el raim i no en dei-

xen ni un gotim.Z^'^ Deu nos en guard de girar-nos d'esquena a la maligna bra-

ma i de ser objecte de I'acusacio del profeta, quan exclama: Es alla que s'estaven

totdient: «Laguerra no ens atenyera a Gabaa^» (Os 10:9).

I vosaltres, muntanyes d'Israel, doneu el fruit del vostre zel! Poble del Deu

d'Abraham, fixeu els ulls a la ciutadella^^'s amb fermesa i no deixeu que la male-

sa enderroqui el clos de la Tora. Siguem tots u, car tots som fills d'un mateix

home. Nosaltres i els nostres pares vam acceptar diverses aliances i lleis verita-

bles, rant escrites com orals, per mitja del profeta mes notable.^^'`^ Com podem

ser deslleials a nosaltres mateixos i comportar que el nostre cor s'arrossegui dar-

rere els mats de lajavanitaj270 Com poden, els qui tenen ells al davant, caminar

264. Les terres de Proven^a.

265. A Is 44:5, d'on es treta aquesta frase, aquest Best identifica els qui participaran en

la restauracio d'Israel.

266. Gf. Js 22:10-34.

267. EI raim son els mestres jueus vadicionals i els seus deixebles, que representen,

aqui, la veritable congregacio d'Israel. Cf. M Sota IX, 9.

268. La ciutadella del Temple i, aqui, la comunitat jueva, de la qual els signants del

document se semen garants.

269. AI Sinai, Moises retie no solament la Tora escrita, ans tambe la Tora oral, que

ana transmetent-se de generacio en generacio fins que la part mes essencial fou posada per

escrit en la Misna.

270. La javanica Uavan = Jonia> o Grecia per excel•lencia) vol dir la grega, es a dir, la fi-

losofia grega.
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enrere i casar-se amb la madianita ?27' Alceu-vos, nobles , unteu 1'escut, que el

Senyor, el vostre Deu , us prestara ajut, a vosaltres i als vostres fills, car el qui us

encarrega la tasca es complidor i rebreu la paga de la vostra accio.

Salomo ben Adret i trenta- set signants mes

Doc. 81a [101] EXCOMUNIO: Doc. III

Aquesta es la cbpia del tercer document, quefa referencia at text de l'excomunio

que els prohoms de Barcelona pronunciaren contra tots els quifan escarn de les pa-

raules dels savis, dels nostres mestres, els doctors del Talmud, i contra tots els qui re-

corren a tradicions espuries i amb llurs falses concepcions menyspreen els mots de la

Tora com sifossin entacats d'heretgia, esgarriant-ne el sentit que els nostres mestres,

de beneida memoria, hi trobaven . Tambe excomunicaren els llibres que contingues-

sin alguna de les doctrines destructores esmentades en el document d excomunio i els

qui les sostenen. Aquesta excomunio to un caracter general i conve que sigui conegu-

da per totes les terres. Heus-ne aqua el text:

Israel es sagrat per al Senyor , les primacies de fruits en abundor , el poble tre-

at per contar la Seva esplendor. El dia de les noces el goig supera tota cosa, car el

Senyor benei la Seva germana i esposa, `7 2 i acompanyat dels angels sants, la se-

para de tothom perque el servis i beneis en el Seu nom. Fou separada per consa-

grar les cores santes , i la corona amb diadema reial com a senyal de 1'eminencia

dels seus homes . Deu li dona en herencia una munio de preceptes , car 1'escolli i

estima els sous patriarques, i Ii dona dretura i brao. Per un profeta, d'Egipte la

feu sortir, perque anes al desert darrere Seu; i per un profeta la custodi. Al

desert, malgrat haver - 11 tret les provisions , no send cap mancanca . El rei la in-

trodui a la seva estanca , a 1'estanca dels seus preceptes , amb un prefecte a cada

portal, i a Sio li feu una cambra nupcial. Alla se li aparegue Deu, ally daft li

dona la font dels jardins" i li ensenya que mes val la saviesa que els robins.

Pero vam pecar contra Ell , i pels nostres pecats , del Pais`', `' vam set exiliats. Per

la nostra cstranya accio vam ser estranyats a Rocs extrems , dispersats entre les

nacions per molt de temps. Tanmateix , som esclaus que en l ' esclavatge no hem

271. Vegeu la nota 239 de mes amunt.

272. EI poble d'Israel.

273. Cf. Ct 4:15.
274. Dc la terra d'Israel.
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abandonat el nostre Deu. Es Ell qui ens feu i no pas nosaltres. Per un costat, no

hem trobat la tranquil^litat en aquestes nations, ans hem estat posats a prova en

mopes ocasions, pero el seu pacte i lea sever Ileis ens conforren d'aquest trade.

Per 1'altre, els nostres pecats ens han lliurat a lea mans de I'enemic, que ens apo-

dera lens demana que cantem cants del Senyor en terra estrangera. Es aixo el

que en lea nostres penes ens conforta i ens consola del treball i la fatiga que

comporta: F,l Senyor ens ha bene7t mes que tothom, car tenim la seva Tora per

a la gloria i el bon nom.

Ara, pero, ens hem airat i hem perdut la tranquil•litat en veure que s'han pre-

sentat una homes, el cami dels quals es un pendent que davalla dretament a la

foray de la mort. Han abandonat la llei de Deu, han past llur taula amb llibres

estrangera d'Alvan i Manahat.`75 Han falsejat la Ilei de veritat. L'un I'enderroca-

ria, mentre I'altre 1'alc^aria, la ciutadella;"^ en tot estan en contradiccio com el

vinagre i la barrella. No s'avergonyeixen de captenir-se a lea sinagogues com

a lea taverner, i d'explicar al poble doctrines externes a la nostra tradicio. Fan

burly de lea paraules dels nostres doctors com els gentils i escriuen iniquitats en

llibres vils, bo i omplint lea cases d'atuells buns i anunciant yue tot el que hi ha

escrit des de la historic de la Creacio fins a la Revelacio del Sinai es Pura al^lego-

ria, una manes de dir, que Abraham i Sara signifiquen la materia i la forma;

que els dotze fills de Jacob son els dotze signer del Zodiac, que els quatre rein

que lluitaren contra els cinc representen els quatre elements i els cinc senrits.

Tambe sabem que estrafan el sentit dell preceptes, declarant que els Urim i els

1'ummim son 1'instrument anomenat astrolau i permetent-se, contra els filacte-

ris i la pregaria, iusolencies d'alt grau. Tampoc no els fa gaire por de dir de

Moises, Deu uos en guard!, que fou Homes un legislador i d'afirmar que la Tora

no baixa del cel, sino que Ileis i costums Toren establerts per Moises. Un d'ells,

rot sorpres, fins ha gosat demanar-se en public, a la sinagoga, per que Moises va

prohibir el port, carpel que fa a la qualitat de la earn, els doctors del Talmud no

trobaven pas que for dolenta.'^^ Un altre ha dit que la intencio real del precep-

275. Alvan i Manahat, descendents d'Edom (cf. Gn 36:23), representen en alguns

textos hebreus medievals, els cristians i els musulmans. En el car d'Alvan, 1'assimilacio amb

els cristians potser va sec establerta per I'existencia dels albans, els habitants de la ciutat

d'Alba, en el I.aci. Veg. Sant AGUS^I'I, De Civitate Dei, XVIII, 20; S. KRAU$$, «Die hebrai-

schen Benennungen der modernen Volker» , en: Jewish Studies in Memory ofGeorge A. Kohut

(Nova York, 1935), p. 401. Tambe apareixen en el text d'un projecte d'acord de lea comu-

nitats de la Corona d'Arago de 1354 (veg. Calls ^7 arrega], 2 (1987), p. 152.

276. Aldusio a ^I'B 7a'anit 16a, on els cabins prenen actituds rotalment oposades en el

car d'haver de tornar una biga robada i utilitzada en una co^struccio.
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to relatiu als filacteris, que ens mana de dur-los al front i al brae d'una manera
material, no es pas aquesta sing que nomes ens vol fer avinent que ('home ha

d'entendre i recordar Deu en tot moment; perque el Iloc dels filacteris, es a dir,

el front, davant el cervell, i el brae, davant el cor, son els organs de la intel.ligen-

cia i de la memoria, i signifiquen que cal copsar Deu amb l'intel•lecte i el record,

i res mes que aixo... Si els assenyalem amb el dit es perque son ells els qui ens

signen amb el dit`"" i malparlen de tots els preceptes de la Tora. Es volen desfer

del seu jou i es refuscn a acceptar el sentit literal dels preceptes. Cadaseu fa el

que li sembla oportu. El mestre de tots aquests ha escrit que no es possible alto

que hom ha dir. "Les lletres mem i samekh eren a les taules de la Llei gracies a un

miracle,,, perque les substancies materials no poden existir sino es per algun ar-

tifici, i que alguna cosa hi devia haver, a les taules, que les hi mantenia.`79 Aixo

es el que solen dir. I tothom qui emula les doctrines dels nostres doctors es con-

siderat per ells com un cavall, un ase o una mula. Cal que tots els afectats ens en

dolguem, puix que han estes la llenca del cans2"0 damunt dels qui han donat a

Deu creencsa. A aquests homes, els empeny un esperit que els ha fet beure's el

seny, i s'han ensuperbit menyspreant el Senyor i arribant a trair la Tora que

Deu Bona a Moises al Sinai. Han pervertit el poble i han afegit a la ira de Deu,

la indignacio i el furor, clue fa que el nostre exili no sigui pas breu. Qualsevol

que posi la ma en una d'aquestes coses, es d'ell que hi ha escrit: Ha menyspreatla

paraula del Senyor (Nm 15:31), verset que els nostres doctors han referit al qui

nega l'origen divide la Tor4 .211 Fins i tot del qui afirmes que tota la Tora es d'o-

rigen divi tret dun verset que Deu no hagues comunicat a Moises, sino que

aquest 1'hagues afegit per mitja d'una analogia, d'ell l'Escriptura semblantment

diria: Ha menyspreat la paraula del Senyor. Qui hi ha, entre nosaltres de mes

gran que el mestre Moises [ben Maimon], de bona memoria, clue en el seu Ili-

bre escrivi paraules justes respecte a aquesta historia? Heus-les aqui:212 ><Es

277. Cf. MAIMONIDES , Guia dell Perplexos , part III , cap. 48.

278. Son mots d'Is 58:9.

279. Les lletres men i samekh eren totes dues graficament tancades en el moment de

la inscripci6 del Decaleg, car la forma oherta de la mem medial fou una innovacio posterior,

segons que creien els doctors del Talmud . Atenent que el text del Decaleg va set escrit amb

les lletres lligades les unes amb les altres , la mem i la samekh hi haurien introduit , per Ilur

forma tancada, una soluci6 de continuitat i s'haurien separat del text , si Deu no hagues fet

un miracle per manternir-les-hi. Veg. lB Shabat 104a. En realitat , no se si entenc prou be

el text talmudic, que al•ludeix a llegendes sobre el Decaleg que desconec.

280. Cf. Is 34:11.

281. Cf. TB Sanhedrin 99a.
282. Es un fragment de la Guia dels Perplexos de Maimonides , part III, cap. 41.
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aquest el principi que cal aplicar, segons el meu parer, en tota transgressio que
demostri la intencio d'enderrocar la Tora o de contradir-la. Si un israelita men-
ja carp cuita amb Ile t283 o es posa vestits teixits amb barreja de liana 1111,2" o es
talla els cabells dels costats del cap`Fi'per tal de fer pales que no creu en la veritat
d'aquestes normes, es d'ell, segons el meu parer, que 1'Escriptura diu: Hafit ul-
tratge alSenyor (Nm 15:30), 1 mereix la mort per heretgia -no pas com a castig
[de slur transgressio]- com els habitants de la ciutat esgarriada [per la idolatria],
que reben mort per heretges i no pas com a castig; per aixo llurs bens son cre-
mats en hoc de passar als hereus, com es el cas dels condemnats a mort per un
tribunal. Semblantment dic de tota comunitat jueva que amb premeditacio ha
transgredit algun precepte, i que ho ha fet, a mes amb insolencia. Tots aquests
mereixen la mort, com demostra la historia dels fills de Gad i de Ruben, a
proposit dels quals diu 1'Escriptura que rota la comunitat dels Israelites decidi
d'anar-los a atacar.-'sr' Despres, per mitja d'un avfs, els fou explicat que havien
comes una heretgia en avenir-se a dur a terme aquella transgressio i que ha-
vien negat el valor de tota la 'fora, 1 els digueren: Com es que usgireu d esquena at
Senyor? Us 22:16). 1 ells respongueren: /Deu sap] si hem estat rebels o infidels, etc.
Us 22:22),). Fins aquf les paraules del mestre, de beneida mernoria. Qui com ell
ens aciencra, ens instrueix en la veritat, i de la justicia ens dona coneixenca?

Diem, doncs, a aquesta generacio: Es que, de tota la fillada d'Israel, no hi ha
ningu zelos de la doctrina de Deu? No hi ha ningu curos de la Tora, de tots els
fills que ha engendrat? Els qui han pecat mortalment constrenyen el poble d'Is-
rael a fulminar contra ells el vet i l'alatma. Aquesta culpa, no la podran expiar
fins que siguin morts2s7 i el foc de la Gehenna els consumeixi -un foc que
ningu no yenta ni s'apaga mai- I llurs cossos esvaeixi.

Nosaltres, per decret dels qui vetllen i per decisio dell sants288 hem acordat
d'anatematitzar els infidels que Posen la ma en alguna d'aquestes cosec. Per
tant, els hem excomunicat pel poder rebut del tribunal de dalt i del tribunal de
baix, perque baixin cada vegada mes aval1289 fins que es penedeixin complida-
ment i no tornin a set insensats, fent retrets a la Tora i als dictats dels nostres

283. Cf. Ex 23:19.

284. Cf. Dr 22:11.

285. Cf Lv 19:27.

286. Quan crigiren un altar a 1 ' altra riba del Jorda, es a dir, fora del pals de Canaan,
cosa que no havien d ' haver fet. Cf. Js 22:12.

287. Mots d'Is 22:14.

288. Angels de Dr 4:14, funcio angelica que el sector tradicionalisra s'atribueix.
289. Cf Dr 28:43.



122 I'm vItl) l l III

mestres, els doctors del Talmud. Els llibres que han escrit, i que contenen algu-

na d'aquestes coses, els considerem com si fossin llibres de magia, i Ilurs autors,

talment heretges, i els qui en posseeixen algun exemplar son inclosos en el vet i

1'alatma, fins que els hagin cremats i Ilurs noms ja no siguin recordats, com la

Tora ens mana de fer amb les escultures dels deus,2290 cremant-les i fent-ne desa-

pareixer el nom. El qui es desdigui i es penedeixi211 obtindra misericordia des

del cel i sera consolat a la Jerusalem de dalt i a la de baix. I la malediccio It esde-

vindra benediccio, i reeixira en tota cosa que emprendra. Sera inscrit per a una

vida de pan, una vida que li valdra de veure la fac de Deu el dia que jutjara els

pobles, perque el floc on es troben els qui shan penedit,292 ni els mes justos no

hi han mai residit. El merit de Deu misericordios i el merit dels nostres pares, la

bona nova ens valdra que els jueus no abandonen la Tora.

Doc. 81 b [ 102]

[Nota d'Abamari ben Mosse]

Salomo ben Adret i trenta-tres signants mes

Que en son, de bells, els mots del savi! El missatger triga a venir perque espera

[que li lliuressin] el bo i millor. El cert es que el missatger que trameterem a Bar-

celona triga trenta-sis dies, perb arriba acf `'9s duent les lletres i les respostes dels

assenyalats prohoms que viuen alli, el dia 12 del mes de Kislew de l any [50]66 del

chmput,294 que es el mes en que Deu ens venja salvant-nos de la ma dels refs de Gre-

cia.295 Aixi ens salvara tambe de la doctrina de llurs savis, que descreuen la divina

providencia, creuen que el mon ha existit sempre, neguen els miracles i minven la

imatge de Deu.296 Nosaltres ens alegrarem en la santa Tora, com la qual no hi ha

res ni en valor ni en semblanfa, i no ens atenyera cap passivitat ni mutacio, ni acci-

dents de qualitat o de quantitat, per causa del Seu nom, sing que ens menara per

sempre m6 pel cami de la Tora.

290. Cf. Dt 7:25.

291. Mots de JI 2:14. Aquest darrer paragraf vol assuaujar les increpacions interiors.

292. Vegeu TB Berakhot 34b (i recordeu la parabola de 1'ovella esgarriada de I,c 15:7).

293. A Montpelier.

294. 30 de novembre de 1305.

295. Es el mes en que s'escau Hanuca , la festa que celebra Ies victories dels Macaheus

damunt el seleucida Antioc IV Epifanes i la consagracio del Temple de Jerusalem.

296. Cf. TB Yevamot63b.
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Heus aqui les iletres que el missatger ens dugue: Dos escrits de la comunitat sig-
natspets secretaris, amb l acord dels prohoms i els savis de la comunitat, que Deu els
guard.' que contenien el veredicte sobre la contraexcomunio, amb proves irrefutables
que slur vet i alatma2' 7 no tenien cap mena de validesa i que no n haviem de tenir
cap terror. Perb tambe ens deien que eatia que revoquessim la nostra contraexcomu-
nio, 1'ens suplicaven que hofessim. Hi havia sis iletres mes dels prohoms de la ciutat,
en les quals afirmaven que l ordinacio298 no es referia a cap dels llibres delgran mes-
tre, rabi Moises, home de Deu, la membria del qual sigui beneida. Tanmateix,
aquesta justifieacio no calia, puix que llur excomunio no incloia sino els llibres dels
grecs. Perb ho feren aixi per treure un pretext als bescantadors. 299

Doc. 100 [120]

[Nota d'Abamari ben Mosse i Iletra de Salomo ben Adret a Mosse ben
Samuel]

L 'any 5066 del cbmput ode la CreacioJ.00 fou l any en que elpecatfeu caure del
cel l edicte per decret dels angels vetiladors . j01 El decret del rei de Franca afectava
tots els jueus de tots els territoris del seu reialme i ordenava defer- los sortir de les ca-

297. La contraexcomunio dels racionalisres.
298. Tacana. Es refereix a ('excomunio promulgada a Barcelona.
299. Els vuit documents son aquests: Doc. 82[103]- De la comunitat de Barcelona a

la de Montpeller, signat per Salomo hen Adret, Issac ben Jucef Isai, Mosse ha-Levi hen Is-
sac ha-Levi i Jacob hen Hasday.. Hi posen en relleu que ('excomunio no afecta els Ilibres de
I'll-lustre mestre 1 filosof divi, rabi Moises [hen Maimon], sino les obres dels filosofs que no
pertanyen al poble d'Israel. Doc. 831104) - De la comunitat de Barcelona a la de Montpe-
ller, signat pels mateixos personatges, pero amb I'afegiment de Salomo ben Mosse (vegeu,
tanmateix, I'aparar critic d'aquest document, on es veu que en alguns manuscrits els sig-
nants son mes de trenta). Tracta de la contraexcomunio. Doc. 841105] - De Mosse ha-Levi
ben Issac ha-Levi, anomenat Lambe N'Escapat Malet, de Barcelona, a Abamari ben Mosse i
Simon hen Josse. Dec. 851106- De Mosse ha-Levi, de Barcelona, a Don Duran de I,unel.
Doc. 8611071- Dels germans En Bonaf6s Saltell, anomenat Lambe Sesser ben Saltell ben Is-
sac, i En Perfer Saltell, anomenat Lambe Jacob ben Saltell ben Issac, ambdos de Barcelona, a
Ahamari hen Mosse. Dec. 87[108]- De Salomo Gracia, de Barcelona, a Don Duran i Don
Astruc de Lunel. Doc. 88 [1091 - De Bonafos Vidal, de Barcelona, a N'Astruc de Lunel.
Doc. 8911101- De Salomo ben Adrer a Don Duran de Lunel, Montpeller.

300. Es ('any clue comenca el 20 de setembre de 1305 i acaba el 9 de setembre de 1306.
301. Mots de Dn 4:14. Sempre es el pecat de l'home que provoca la ira de Deu; no

cal que sigui especificament l'estudi de la filosofia en aquest cas, com preten Dimitrovsky.
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yes, destituits de llurs bens, i"-' i d aplegar-los tots joves, veils, infants idones- en

una preso un dia determinat, que fou el divendres dia dose del mes d'Av i d expul-

sar-los delpais.30^ Elyjueus de la ciutat de Montpelierforen exiliats l any (506J7 del

comput, el mes de Marheshwan. j04 Una part se nand cap a la ciutat de Perpinya,

en la seguretat que el rei de Mallorca305 oferiria resistencia (al decret d'expulsioJ i

permetria gue hi romanguessin , i els donaria els aliments necessaris per sobreviure;

una altra part se n'ank cap a la terra de Provenfa,30^' en la seguretat que Deu, per

amor del sou nom, els perdonaria i els donarza una liar escaient. Deu, en la seva mi-

sericordia, ens done, a nosaltres i a ells, ^0' un futur i una esperanFa, j0^ car no hi ha

cap seguretat ni cap poder enfora de Deu.

Despres del meu exili a la ciutat dArle, a Provenfa, em vaig traslladar, en un se-

gon exili, a la ciutat de Perpinyd. [/aig arribar-hi el dia 1 del mes de Shevat, que

era el quart mes del nostre exili.30`' Ens hi van acollirfavorablement molts deli pro-

302. Veg.: Yom Tov Assis, «Juifs de France refugies en Aragon (XIVe-XIVe siecles)»,

Revue des ^`tudesJuives, 142 (1983), p. 285-322. L' expulsio podria haver estat deguda a ley

dificultats financeres de Felip el Bell, segons el parer de S. SCHWARZFUCHS («The Expul-

sion of the Jews from France (1306)», Jewish Quarterly Review , 75 (1967-1971), p. 483-

489), ifou ordenada als funcionaris del rei oralment, com es dedueix del document publi-

cat per G. SAIGE, L_esJuifs du 1_anguedoc anterieurement au XIVe siecle , Paris, 1881 [reedicio

facsimil: Gregg International Publishers , Westmead, 1971)], p. 243-244. Sis anys despres,

el 29 de desembre de 1312, el papa Climent V donava permis a la reina Maria de Fran4a,

vtdua (des de foie vint -i-set anys !) de Felip I'Ardit , perque conserves la meitat de ley 10.000

Iliures axneses que pertanyien als bens ^^que Brant apud ludeos in tua terra morantes, tem-

pore generally et novissime expulsionis ipsorum et aliorum Iudeorum de regno Francie».

L'altra meitat calla que fos esmer^ada en ajut de Terra Santa (veg.: S. S]MONSOHN, The

Apostolic See and the Jews. Documents : 492-1404, Toronto, 1988, vol. 1, doe. 290, p. 296-

297 i Lambe el doe. 284; el tome dell socors a Terra Santa havia ester tractat especificament

en els concilis de Lio de 1274 i do Vicna del Delfinat de 1311-12).

303. F.I dia 10 del tees d'Av de I'any 5066 fou el 22 de juliol de 1300 . Fs interessant

d'assenyalar que el 13 d'agost de 1306 Jaume II de Catalunya-Arago autoritza la comunitat

jueva de Barcelona perque acollis, tai com li ho havia demanat, seixanta families jueves ex-

pulsades del regno de Franca (veg. RF,GNE n. 2860; J. AMAUOR DE LoS RIGS, Historia so-

cial, politica y religiose de los judios de Espana y Portugal, Madrid, 1973 [reedicio], p. 351.

304. Entre el 10 d'octubre i el 7 de novembre de 1306.

305. Jaume II de Mallorca , que era alhora eomte de Rossello i Cerdanya , i senyor de

Montpelier ( i vassall del rei de Franca , en aquells temps, pel yue fa a Montpeller).

306. EI comtat de Proven4a era governat per 1'angevi Carley II de Napols.

307. Als dos grups d'exiliats, que parriren en direccions diferents.

308. Gf. Jr 29:11.

309. EI 5 de goner de 1307. Devien sortir de Montpelier, dones, durant el mes d'oc-

tubre de 1306. Vegeu la nova 303 de mes amunt.
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horns que hi havia alli, entre altres mestre Mosse ben Samuel ben Asser, el qua/ em
digue que el nostre mestre, rabi Salomo ben Adret, havia estat assabentatper alguns
anants i vinents, o per algun escrit dels qui son sollicits a vetllar pel nostre honor,
que jo i uns quants dels prohoms del men grup haviem estat exiliats a la terra de
Provenfa i que els oficials del rei no ens havien permes d anar a Perpinya. I deien
que aixb era degut a la interveneio d alguns membres de la calla dels nostres adver-
saris, que s'esforfaren perque no tinguessim mitjans de subsistencia en la nostra ser-
vitud.3 1° Rabi Mosse ben Samuel tramete una lletra al Mestre, dient-li que ell i el
seu pare, /'honorable rabi Samuel, s'ocupaven del nostre cas prop del rei amb gran
so//icitud, perque ens permetes de traslladar-nos a Perpinya amb la resta dels exi-
liats. 311

[Mosse ben Samuel/ tambe demand al Mestre si elsjueus exiliats podien usar de
/furs mullers, quan els capitols matrimonials (ketubot) han estat robats, ensems

amb altres documents, en a/gun pillatge. E/ nostre mestre Salomo ben Adret, que
Deu, la seva Roca, el guard! li en via una resposta excellent, tot adjuntant-hi una
cbpia de l escrit que li havia trames mestre Asser'312 signat de la prbpia ma dels an-
cians de Toledo, en el qua/ admetien i declaraven valides les limitacions i les or-
dinacions que el Mestre havia promulgat amb tota eficacia. Heus aqui la cbpia de
/'escrit del Mestre: 413

Els teus llavis degoten mel,314 les teves paraules honoren la Tora i complei-
xen els preceptes. M'has consultat el cas dels qui son exiliats de flocs on els han
desposseit dc tot el que tenien, incloses escriptures de compra-venda 1 capitols
matrimonials, 1 em den-lanes si els es permes de viure amb hors mullers sense els
esmentats capitols.

310. Mots de i s 1 1 :20 i Es 9:8-9.

311. Se sentcn encara les ressonancies d'aquestes o d'altres gestions semblants en un
document de Sanc I del 9 de setembre de 1315, en el qua/ confirma que prep sota la seva
protecci6 els jueus de Mallorca, que havien expressat al seu pare Jaume 11 el temor de set
tambe expulsats, corn a consequencia del decret del rei de Franca (veg.: J. VILLANUI'.VA,
Viage literario, vol. XXII, p. 333-334 [assenyalat per J. RIERA I SANS en: ,La historia dels
jueus en el Viage literario, del P. Jaume Villanueva,,, Calls 3 (1988-1989), p. 171; A. 1 10-
NE[. ISAACS, Els jueus de Mallorca, Palma de Mallorca, 1986, p. 229.

312. Asset ben Jehiel, de'l'oledo.

313. Adrecat a Mosse ben Samuel, de Perpinya.

314. Mots de Pr 5:3.
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Doc. 101

rt A} l' I I I Il

La meva resposta31 ' es que en realitat es prohibit de viure amb la muller, bal-

dament sigui nomes una Nora, sense capitols matrimonials . A proposit de la

perdua d'aquest document, diuen els doctors del Talmud que es prohibit [de

viure amb la mullet], tal com va establir rabi Meir , encara que no hagues estat

perdut en un assalt dc bandits a ma armada , o hagues estat trobat I'endema;316

amb mes rao , doncs , quan la perdua es deu al rei i els seus ministres , de qui no

es possible deseixir-se. Per quina rao? Perque la dona tem que el marit no la re-

pudil sense contracte matrimonial, convertint aleshores Ilurs relacions sexuals

en acres de prostitucio. Amb mes forca cal dir tot aixo d'aquestes dones, tant de

les que estan sotmeses a l'autoritat del rei de Franca com de les que son subdites

del rei de Mallorca , 1 que tenen l'esperanca que hom els torni el que era d ' elles.

Es prohibit, doncs, de viure amb elles sense capitols matrimonials. Com que els

ha estat pres el que tenien , ara son com una xarxa [abandonada , que pot set rei-

vindicada per mes d'un pescador ]; ;1 tothom qui les veu en aquesta situacio en

sent compassi6 . 31s Tant en l'un cas com en l'altre , es consonant a rao que els

marits renovin els capitols matrimonials a Ilurs mullers . Recordo que quan la

comunitat de Girona abandona la ciutat durant el setge a que la sotrnete el rei

de Franca , 319 en el moment en que anava a ocupar - la,320 els qui van arribar

aci311 renovaren el document a les mullers.

Que la teva pau i la de la teva familia augmentin sense fi segons el teu desig 1

el del teu amic Fidel.

Salomo ben Abraham ben Adret322

315. Aquesta resposta es troba tambe, literalment, amb l'esment del setge de Girona,

en el dictamen 1:634 de Salom6 ben Adret.

316. Cf. TB Ketubot 57a, on es veu que hi havia , tanmateix , desacord entre els mes-

tres jueus en aquesta questio. Cf. tambe TB Bava Qama 89a.

317. AI•lusio a una historia que figura a TB Bava Qama 117a.

318. El sentit dels mots hebreus d'aquesta darrera frase no es gens clar. Tradueixo se-

gons el que em sembla que hauria de dir

319. Felip l'Ardit durant la croada contra Catalunya.

320. L' ocupa efectivament el 5 de setembre de 1285.

321. A Barcelona.

322. Aquest doc. 100 [ 1201 conte tambe un text de Salomo ben Adret, adrecat a Mosse

ben Samuel ben Asset , en que s'interessa per les circumstancies de 1'expulsi6 dels jueus i al-

hora l ' assabenta que la comunitat de Toledo li ha comunicat el seu acord a l'escrit que

aquesta havia rebut sobre I'excomunio, i li transcriu les quatre rattles d'aquest missatge de
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Apendix

Llista dels prohoms de la comunitat jueva de Barcelona que signaren els tres
documents de I'excomunio de 1305 i algunes lletres del Minhat Quenaot. ``3

I II 111

+ + - Abamari ben Hanoc [o ben Hayun ] ha-Cohen
+ + + Abamari ben Issac ben Sulam

Abarnari hen Issac ha-Levi (signa el doc. 83 [104])

+ Abamari ben Mahir (signa tambe el doc. 83 [104])

+ + - Abraham ben Issac [... Cap]

Abraham hen Jafud a ben Isaia -* Jafuda ben Isaia
+ + - Abraham ben Natan
+ + + Abraham ben Roven (signa tambe els doc. 20 [38] i 83 [104])
+ + + Abraham ben Samuel ben Jafuda [...Cap ] (signa tambe el doc. 83 [104])
+ + + Avon ben Abraham (signa tambe el doc. 83 [104])

Bonafos Saltell - Sesset ben Saltell

Bonafos Vidal (signa el doc. 88 [109])

- + - David ben Menahem

Escapat Malet ha-Levi -> Mosse ha-Levi ben Issac ha-Levi

+ + + Esdra ben Sesset

- + Issac ben Hasday (signa tambe el doc. 83 [1041)
+ - Issac ben Jafuda ben Samuel Cap (signa tambe el doc. [123])

+ + + Issac ben Jucefben Isai (signa tambe els doc. 20 [38], 82 [103] i 83 [104])
- + - Issac ben Sulam

Issac ben Mosse ben Saltell Hen (signa el doc. 20 [38])
+ + + Issac ben Salomo ben Abraham ben Adret ( signa tambe els doc. 20

[38] 1 83 [104])

Toledo, que es signat per Asset hen Jehiel i set personalitats mcs. Pel que sembla, el text de
I'excomunio arriba a Toledo casualment, ja que Salomo ben Adret confessa que n'havia re-
tardat la tramesa, esperant que la discordia s'apaivagues.

323. Dono els norns per ordre alfabetic, tot indicant amb el signe + la presencia, I
amb el signe - 1'absencia, de cadascun dels signants en els documents de l'excomunio. Els
norns entre claudators, i precedits de punts suspensius, son additions que apareixen en al-
guns manuscrits. He afegit uns pots norns de personatges que no son signants d'aquests do-
cuments, pero que apareixen en algunes altres lletres del Minhat Quenaot corn a membres
de la cornunitat jueva de Barcelona. Les referencies al doc. 83 [1041 inclouen els norns que
apareixen en I'aparat critic de 1'edici6 de Dirnitrovsky.
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+ + + Issac ben Salomo ben Menahem (signa tambe el doc. 83 [1041)

+ + + Issac ben Samuel [ ... ben Jafuda ben Samuel] Cap (signa tambe el

doc. 83 104] )

+ - - Issac ben Samuel (signa tambe el doc. 20 [38])

+ - + Issac ben Todros (signa tambe els doc. 83 [104] i [123])

+ + + Jacob ben Hasday (signa tambe els doc. 20 [38], 28 [47], 29 [48], 31

[50], 82 [103], 83 [104] i [123])

+ + + Jacob ben Saltell, anomenat En Perfet Saltell (signa tambe els doc.

20 [38], 28 [47], 31 [50], 83 [104], 86 [107], on els dos son do-

nats com a equivalents, i [ 123]

+ + + Jafuda ben IsaIa [o Jessua, o be, pel que sembla, Abraham ben Jafuda

ben IsaIa] (signa tambe el doc. 83 [104])

+ Jafuda ben Salomo ben Abraham ben Adret (signa tambe el doc.

83[104])

+ + - Jafuda ha-Levi ben Abraham

+ + + Jafuda ha-Levi ben Hasday ha-Levi (signa tambe el doc. 83 [104])

+ + - Jessua ben Zerahya ben Saltell

+ + + Jucef ben Benvenist [ ... ben Zabara] (signa tambe el doc. 83 [104])

Mahir ben Abamari (signa el doc. 20 [38])

+ - - Mahir ben Sesset ben Mosse ha-Levi

+ + + Mahir ben Sesset Hen (signa tambe els doc. 20 [38] i 83 [104])

- + + Mahir ha-Levi ben Sesset ha-Levi (signa tambe el doc. 83 [104])

Mardohay (prohom de Barcelona que porta la lietra del doc. 20 [38]

a Montpeller)

+ + + Mosse ha-Levi ben Issac ha-Levi, anomenat n'Escapat Malet ha-Levi

(signa tambe els doc. 82 [103], 83 [104], 84 [105], on els dos

noms son donats com a equivalents, 85 [106], [121] i [123])

Perfet [o Profiat] Gracia es esmentat en els doc. 36 [55 1. 2], 37 [56 I.

2] i 38 [57 1.41]. Es, versemhlantment, Salomo ben Mosse Hen

Perfet Saltell -* Jacob ben Saltell

+ + + Roven ben Barzilay ben Saltell (signa tambe els doc. 83 [104]1 [123])

+ + + Salomo ben Abraham ben Adret (la seva signatura apareix en

tots els documents de la comunitat de Barcelona i en multiples

Iletres personals)

+ + + Salomo ben Jafuda (signa tambe el doc. 83 [104])

+ + + Salomo ben Mosse Hen (signa tambe cls doc. 20 [38], amb ]'afegito

Falconi en alguns mss. d'aquest document, 31 [50] i 83 [104];

signa amb el nom de Salomo Gracia el doc. 87 [108, cf. 1. 38, on

diu que el seu nom figura en els documents de 1'excomuni6])
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Salomo Gracia - Salomo ben Mosse Hen

Saloino ben Roven (signa el doc. 83 [104])
+ + + Saltell ben Issac ben Mosse Hen (signa tamb6 el doc. 20 [38])
+ + + Saltell ben Samuel ben Saltell (signa tamb6 els doc. 20 [38], 28 [47]

83 [104] i [123]
+ - + Samuel ben Jucef (signa tamb6 els docs. 20 [38] i 83 [104])
+ + + Samuel ha-Levi ben Issac ha-Levi (signa tamb6 el doc. 83 [104])
+ + + Sesset ben Roven (signa tamb6 el doc. 83 [104])
+ + + Sesset ben Saltell [ ... ben Issac] , anomenat En Bonafos Saltell (signa

tambe els doc. 83 [104] i 86 [1071, on els dos noms son donats

com a equivalents, i [ 123] )

+ + + Sulam ben Issac ben Sulam ben Benvenist (signa tamb6 els doc. 20
[38] i 83 [1041)

+ + - Sulam ben Samuel ha-Cohen ibn Ardor (o Ardut]
+ + - Uziel ben Salom6
+ + + Zerahya ben Sesset Hen (signa tamb6 el doc. 83 [104])
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