
HISTÒRIA ARAMEA DE JESÚS DE NATZARET

[Els nostres rabins digueren: «Jesús de Natzaret va tenir cinc
deixebles.»]1 Els seus noms eren: Matai, Naqi, Boni, Netser i
Todà. Rabí Josuè ben Peràhia va dir a Matai: «¿Com és que t’han
posat de nom Matai?» I ell li respongué: «Perquè [el rei] David
va dir de mi: “¿Quan podré veure Déu cara a cara?”»2 I va repli-
car-li: «Insensat! No és en aquests termes que David parla de tu,
sinó quan diu: “¿Quan es morirà? Que s’esborri el seu nom!”»3

I va ordenar que fos castigat a morir estrangulat. Aleshores li van
portar Naqi, i rabí Josuè ben Peràhia li va demanar: «¿Com és
que t’han posat de nom Naqi?» I ell li respongué: «Pel que va dir
David: “El qui té el cor sincer i les mans netes de culpa.”»4 «In-
sensat!», va amollar-li Josuè ben Peràhia. «No, David no parla
de tu en aquest verset, sinó en aquest: “Només amb tu no faré
net.”»5 I va ordenar que el lapidessin prop de la creu... [Ales -
hores va demanar a] Boni: «¿Com és que t’han posat de nom
Boni?» I va contestar-li: «Pel verset “El meu fill, el primogènit
d’Israel”.»6 «Insensat!», li va dir Simó ben Peràhia,7 «heus ací
el que diu de tu el verset: “Jo mataré el teu fill primogènit.”»8

I el penjaren i el lapidaren. Tot seguit cridà Netser: «¿Com és
que t’han posat de nom Netser?» I ell contestà: «A causa del ver-
set “Brotarà un plançó de les seves arrels”.»9 «Insensat!», li va
dir Simó ben Peràhia, «de tu hi ha un verset que diu: “Tu ets
llançat fora del teu sepulcre com un plançó abominable.”»10 I va
ordenar que fos decapitat. Després va citar Todà: «¿Com és que
t’han posat de nom Todà?» «Pel que David va dir al “Salm d’ac-
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ció de gràcies”.»11 «Insensat!», va amollar-li Simó ben Peràhia.
«David ha dit de tu: “El qui m’ofereix accions de gràcies reco-
neix la meva glòria.”»12 I va ordenar que el matessin.

El governador Pilat13 va demanar a rabí Josuè ben Peràhia:
«Els deixebles de Jesús l’impiu que han entabanat la gent han es-
tat executats. Joan Baptista, el mestre de Jesús, i ell mateix, ¿tam-
bé mereixen la mort?» I el rabí li va respondre: «Si vols, podem
enviar una lletra on farem saber tot això a l’emperador  Tiberi;14

quan ell sàpiga de què es tracta, aleshores li formularem la qües-
tió següent: heus ací que hi ha set homes que han enganyat el
món sencer i han fet tot això.» 

Quan l’emperador Tiberi n’estigué al corrent, el rei els envià a
veure’l i hom els introduí a la seva presència. Els acompanyaven
a Tiberíades,15 una vila de l’interior, Pilat el governador, Marinus,
un ancià eminent, rabí Simó ben Peràhia i rabí Judes l’hortolà.16

Tots anaren a trobar l’emperador Tiberi, i tot seguit feren com-
parèixer Joan Baptista i Jesús. Tiberi els va dir: «¿Què és el que
heu fet?» I ells li respongueren: «Nosaltres som fills del Déu del
cel, i el que hem fet [...]» L’emperador va dir-li: «El fetus que duu
la meva filla a les entranyes, ¿és mascle o femella?» «Jo faré que
sigui allò que el rei desitgi», digué Jesús, «un mascle o bé una fe-
mella.» A continuació l’emperador va dir a Pilat: «Esperem fins a
la novena lluna per veure si ella infantarà o no. Si no ho fa, ales-
hores matarem Jesús i engarjolarem els seus deixebles!»

En aquell moment Israel era ple d’una inquietud i una por
immenses. Rabí Josuè ben Peràhia envià en secret una lletra a
tots els països on hi havia israelites:

«Nosaltres, l’Assemblea de Jerusalem»,17 hi deia, «decretem: que
cadascú s’abstingui de menjar i de beure i que s’humiliï completa-
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ment davant el Sant —beneït sia— per evitar que Israel s’esgarriï i
que s’anul·li la Torà, no fos cas que s’invalidessin tots els preceptes
i els manaments que conté. Car això és justament el que Jesús l’im-
piu ha manat en totes les viles i els indrets on hi ha israelites.»

Van ordenar un dejuni complet i demanaren mercè al Misericor-
diós. I el Sant —beneït sia— va fer el que sempre fa cada cop que
Israel s’humilia totalment, i va canviar aquell fetus que creixia dins
les entranyes de la filla de l’emperador: el va transformar en una
pedra, per la qual cosa s’anul·lava tot el que Jesús l’impiu havia ma-
nat, tal com és escrit: «Jahvè desfà els plans de les nacions.»18

Així doncs, el Sant —beneït sia— va canviar el fetus per una
pedra la vigília de la novena lluna, i la noia no va poder infantar.
L’emperador va fer venir Jesús l’impiu i va demanar-li: «¿Com és
que ella encara no ha infantat?» «Entre els jueus», li respongué,
«hi ha infants que s’estan dins les entranyes de la mare dotze llu-
nes!» Després de dotze llunes, féu venir Jesús de nou: «Ja han
passat dotze llunes», va dir-li. «¿Com és que encara no ha infan-
tat?» «Perquè es tracta d’una verge, i no sortirà cap infant abans
que no es consumi el matrimoni. Si tu m’ho permets, jo li obriré
el ventre i faré sortir de les seves entranyes maternals un nadó
viu i mascle. El nostre senyor l’emperador sabrà que nosaltres
som fills de Déu i que podem fer tot allò que vulguem!» L’em-
perador li va dir: «Au va, doncs, fes-ho!» Jesús l’impiu s’aixecà i
obrí el ventre de la filla de l’emperador, on va trobar l’infant de
pedra dins les entranyes d’aquella verge [...].

L’emperador va dir a Josuè ben Peràhia i a Marinus, l’ancià
eminent: «¿Quina condemna es mereixen aquests homes que
s’han apartat del seu Déu i de l’emperador?» Ells li respongue-
ren: «Nosaltres no sabem què vol fer l’emperador. Nosaltres no
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tenim actualment cap poder per jutjar.19 Però obeirem i accep-
tarem la decisió que l’emperador prengui en contra d’ells.»
L’emperador digué: «Aquests jueus20 pertanyen al vostre poble i,
amb sortilegis, volen abolir les paraules de la Torà, a menys que
nosaltres no els extirpem d’aquest món. Feu immediatament allò
que vulgueu fer-ne: carregueu-los de cadenes i porteu-los a Ti-
beríades.»21

Prepararen una creu per a Joan Baptista i el van crucificar al
cap de cinc hores i després el soterraren.22 Després dugueren Je-
sús i també el volgueren crucificar. Així que Jesús veié la creu
dreçada per ser-hi crucificat, va pronunciar uns mots màgics i
s’envolà davant de tots cap al cel, talment com si fos un ocell.
 Judes l’hortolà digué a Josuè ben Peràhia: «Deixa’m que el se -
gueixi!» «Segueix-lo sense perdre ni un moment!», li va dir, apres-
sat.23 Va pronunciar els mots màgics i també s’envolà rere Jesús.
Quan l’impiu Jesús se n’adonà, cuità a amagar-se dins la cova
d’Elies.24 Va dir uns mots màgics i la cova va quedar closa. Rabí
Judes l’hortolà s’arribà fins a la porta de la cova i va dir: «Porta,
porta! Obre’t, jo sóc l’enviat del Déu vivent!» En sentir aquestes
paraules, la porta de la cova es va obrir, i aleshores el malvat Jesús
es transformà en un gall que d’una revolada anà a parar al cim de
la muntanya del Carmel fins que va arribar-hi rabí Judes l’horto-
là, que el va enxampar per la cresta i el dugué davant de rabí Jo-
suè ben Peràhia.

El penjaren i el crucificaren damunt d’un tronxo de col.25

Abans de penjar-lo, Jesús havia après allò que diu la Torà: «El
seu cadàver no ha de quedar penjat durant la nit.»26 Havia con-
vocat els seus deixebles per enganyar-los: «Si vinguéssiu i no em
trobéssiu pas, ni tan sols el meu cadàver sobre la creu, vol dir que
hauré pujat al firmament celestial sense que vosaltres ho hàgiu
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vist!» Aleshores el crucificaren i el lapidaren, va morir sobre la
creu, i després ningú no volia baixar-lo. Rabí Josuè els digué:
«¿És que a causa de Jesús l’impiu alterarem allò que s’estableix a
la Torà: “El seu cadàver no ha de quedar penjat durant la nit”?»27

Llavors el van baixar de la creu i l’enterraren en un sot de rec28

a l’hort de rabí Judes l’hortolà.
Quan vingué la gent que ell havia entabanat [amb les seves

prèdiques] i no el trobaren penjat a la creu, s’encararen amb els
jueus bo i dient-los: «És veritat allò que ens deia Jesús Nostre
Senyor, i els jueus n’han fet alguna. Si l’han penjat a la creu, ¿on
és ara el seu cadàver? És veritat que ha pujat al cel!» Immediata-
ment, Pilat convocà Judes l’hortolà i va demanar-li: «¿Què n’has
fet, del cadàver de Jesús?» Rabí Judes va respondre: «Senyor,
 Jesús l’impiu sabia que a la Torà hi ha escrit: “El seu cadàver no
ha de quedar penjat durant la nit”, i ha entabanat tota aquella
gent dient-los: “Si veniu demà i ja no em trobeu a la creu, ales-
hores sabreu que he pujat al cel.” Tanmateix, senyor, si ho desit-
geu, ara mateix portaré i ensenyaré a tota aquesta gent el seu ca-
dàver perquè reconeguin que és el de Jesús l’impiu.»29

Rabí Judes l’hortolà sortí i el va desenterrar de la seva tomba.
Va lligar el cadàver de Jesús per una cama i l’arrossegà pels car-
rers de Tiberíades.30 Al seu pas, hom proclamava d’ell aquesta
sentència: «Heus ací Jesús bar Pandera,31 l’impiu que es revoltà
contra el Déu de grandesa celestial.» Judes el dugué davant Pi-
lat, i llavors convocà tots els deixebles als quals Jesús havia enga-
nyat: uns s’ho creien, d’altres no. Pilat el governador l’examinà
i demanà a Judes l’hortolà: «¿Aquest és l’impiu que has enterrat
al teu hort? Ara fes el favor d’enterrar-lo allà on s’han de fer els
soterraments!» Aleshores Judes l’hortolà se l’endugué i l’enterrà
en una fossa.
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El dia que Jesús, l’impiu de Natzaret, va ser crucificat era la
catorzena lluna [del mes] de nissan.32 Quan Judes l’hortolà el va
treure de la seva tomba i l’arrossegà pels carrers de Tiberíades, ja
era la lluna del dia vint-i-un de nissan. Aquell que va condemnar
Jesús l’impiu condemnarà i castigarà ben aviat els enemics del
seu poble. Qui abandona el culte del Déu del cel i ret culte a Je-
sús l’impiu [...].

Calígula el procurador,33 Pilat el governador, rabí Josuè ben
Peràhia, Marinus l’ancià eminent entre els jueus i rabí Judes
l’hortolà, que portaren Jesús a Tiberíades per fer-lo crucificar,
donen aquest testimoni: ells han jutjat, penjat i matat Jesús l’im-
piu, que es va revoltar contra el Déu del cel. «Així desapareguin
tots els vostres enemics.»34 Fi de la història de Jesús de Natzaret.
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