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introducció

Aquest petit llibre que teniu a les mans i que pre-

sentem per primera vegada en traducció catalana directa de 

l’original hebreu i arameu és una de les obres fonamentals 

per comprendre el judaisme. Tant és així que el tractat Abot 

 és l’obra rabínica que ha despertat més interès i ha (אבות)

gaudit d’una admiració popular més gran. L’Abot el trobem 

inserit al bell mig d’un dels dos puntals que sostenen l’im-

pressionant edifici de la religió jueva. La Torà (תורה) n’és 

el puntal més conegut. De fet, la Torà és el llibre per excel-

lència de la tradició jueva, la llei escrita, el llibre sagrat, que 

correspon al Pentateuc dels cristians, és a dir, als cinc primers 

llibres de la Bíblia. Aquest corpus escrit ha constituït per al 

judaisme, al llarg dels segles, la base de les seves creences, de 

la seva reflexió teològica i espiritual, i la font d’orientació 

de la seva conducta. Segons la tradició, la Torà fou entregada 

per Déu a Moisès a la muntanya del Sinaí. L’exegesi moder-

na manté oberta la qüestió sobre quina fou realment aquesta 

muntanya.1 De fet, el que posa en relleu el text bíblic de l’as-

censió de Moisès és una forta connotació simbòlica d’eleva-

ció espiritual. Ara bé, la història del judaisme no s’entendria 

1. Cf. Ex 19,2-24 ; 20,18.

 פרק ה  
  capítol cinquè 

 פרק ו  

  capítol sisè 
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sense tenir en compte un altre puntal fonamental que s’ha 

transmès en paral·lel a la llei escrita i en constant diàleg amb 

aquesta. Es tracta de la tradició oral. A la mateixa munta-

nya, Moisès hauria rebut, a més del text escrit, la Torà oral, 

que és el complement de la Torà escrita. A partir d’aleshores 

aquesta llei oral s’ha anat transmetent de mestre a deixeble 

de generació en generació.

 En el judaisme, la importància de la tradició oral ha estat 

i és enorme. Aquesta tradició oral cal considerar-la a la llum 

de la llei escrita. Els cinc llibres que componen la Torà, o la 

llei escrita, constitueixen un corpus sagrat, entregat per Déu 

mateix i, per tant, intocable. En aquest sentit, la transmissió 

del text bíblic al llarg dels segles s’ha mantingut sempre fidel 

al llegat originari. Ara bé, com s’esdevé amb tots els textos 

sagrats o d’enorme rellevància espiritual, la comprensió es 

fa difícil per a l’estudiós i presenta unes dificultats pràctica-

ment insalvables per al llec. El llenguatge religiós i les narra-

cions mítiques, com tota expressió metafísica, per la mateixa 

essència de les qüestions que tracten, presenten sempre un 

caire polisèmic i una riquesa de significats que en dificulten 

la comprensió. L’objecte d’estudi correspon a la realitat més 

fonamental i originària dels éssers, que difícilment es pot 

expressar de manera unívoca o literal. Aquesta fertilitat sig-

nificativa en constitueix precisament la riquesa i és l’única 

manera d’expressar l’inexpressable. Aquest fet ha propiciat la 

fecunditat de lectures i interpretacions que s’han anat suc-

ceint al llarg de la història a partir de les pàgines d’aquests 

cinc llibres de la llei d’Israel, i això tant en la pròpia tradició 

jueva com en la cristiana i la musulmana. Les interpreta-

cions i els comentaris que la tradició ha generat per exposar 

el sentit de la llei oral, per desenvolupar els passatges més 

lacònics i per adaptar-la a cada circumstància històrica, han 

constituït un corpus de saviesa paral·lel a la Torà escrita, que 

va rebre el nom de Torà oral.

 Per al judaisme, la Torà oral representa l’autèntica in-

terpretació de la Bíblia hebrea i el complement de la Torà 

escrita. El procés de redacció d’aquests ensenyaments orals 

començà uns decennis després de la segona destrucció del 

temple, ocorreguda l’any 70 de la nostra era, i fou emprès 

pels rabins o mestres jueus. El text central d’aquesta tradi-

ció ortodoxa oral el constitueix la Misnà (משנה), atribuïda 

a rabí Yehudà i redactada a final del segle ii dC. Davant 

d’altres documents que aparegueren en els tres primers 

segles de la nostra era com a exposició de la tradició oral 

—la Tosseftà, els midraixos, etc.—, la Misnà constitueix 

la versió més preclara i la que s’ha considerat el paradigma 

ortodox de la tradició oral.2

 Si la Misnà ocupa aquest paper central en la tradició oral, 

el tractat que teniu a les vostres mans en constitueix una part 

molt especial. El tractat Abot (אבות) es troba inserit com un 

capítol dins d’un dels sis ordres que componen el recull de la 

Misnà. Des de sempre ha estat un dels tractats més estudiats 

i un dels llegits amb major devoció. L’admiració que ha sus-

citat ve determinada per un factor doble. D’una banda, ens 

trobem davant d’un tractat d’estil sapiencial inserit dins de 

la Misnà, que és un llibre constituït per discussions casuís-

tiques sobre temes de caràcter legal. La notable expressivitat 

i elegància de les formulacions sapiencials de l’Abot ha exer-

cit una enorme suggestió, com tindrem ocasió de comentar 

2. Cf. Carlos del Valle, La Misná, Editora Nacional, Madrid, 1981, 
p. 13.



la saviesa dels  pares  d’ israel10     11

més endavant.3 Per altra banda, la importància del recull ve 

donada pel fet que hi trobem descrita la cadena de transmis-

sió de la tradició oral, que es fa remuntar fins a la recepció 

per part de Moisès. La importància que en tota transmissió 

oral s’atorga a la fidelitat amb la qual es transmet el missat-

ge originari fa que aquesta reivindicació sigui fonamental 

per copsar la legitimitat de la pròpia tradició. Més endavant 

exposarem les modalitats en què es narra aquest procés de 

transmissió; el que ens interessa de moment és subratllar la 

importància fundacional que representa aquest text per al ju-

daisme del segle iii dC.

 La importància i l’ascendent del judaisme en el món ha 

estat enorme i única. A més de ser la font de les grans reli-

gions monoteistes, la seva contribució a la formació del món 

modern és tan fonamental com la de la mateixa civilització 

clàssica. De fet, l’abast de la seva perspectiva està tan arre-

lada en el nostre horitzó cultural i espiritual, que la majoria 

de principis que configuren la cosmovisió d’Israel els sentim 

com a propis i ni tan sols no pensem que els devem a la genia-

litat de l’esperit jueu. Nocions com ara la dignitat humana 

i la consideració universal dels principis jurídics i morals, 

no serien possibles sense la reflexió d’una tradició que ha 

considerat que tota la naturalesa, i en especial l’ésser humà, 

és obra d’un únic Déu, i que ha vist en aquesta naturalesa el 

reflex de la llum divina. El camí ha estat llarg i sovint amb 

marrades inesperades, però els principis que es trobaven en 

el fons de la cosmovisió del poble d’Israel han impregnat 

i emmotllat la nostra pròpia concepció de la realitat. La ri-

3. Cf. Jacob Neusner, Torah from our sages: Pirke Abot. A new american 
translation and explanation, Rossel i Behrman House, Chappaqua, 1983.

quesa de les narracions mítiques de la Bíblia constitueix un 

fons inesgotable de reflexió sobre l’home, el món i Déu. La 

qualitat i la varietat de l’expressió literària d’aquestes narra-

cions ha constituït un dels fonaments principals i el model 

de la nostra expressió narrativa i poètica. En aquest context, 

la rellevància que el tractat Abot té en la branca oral de la 

tradició jueva en fa una eina indispensable per aprofundir 

en el coneixement del judaisme i del nostre propi univers 

espiritual.

 Ara bé, les dificultats en la nostra lectura de l’Abot vénen 

donades pel fet que aquest tractat en particular i la literatura 

rabínica en general no han arribat a constituir-se en cànon 

escrit de l’horitzó cultural occidental en la mesura en què ho 

ha fet la Bíblia hebrea. Dit en altres paraules, ens manca la 

tradició hermenèutica que ens hauria lliurat el text de forma 

viva. Certament que ha exercit una influència indirecta a 

través del contacte constant que el món occidental ha man-

tingut amb la tradició jueva, però el contingut explícit del 

llibre no és immediatament significatiu per al lector actual si 

no es posa en relació amb el conjunt de la tradició jueva i en 

l’horitzó de les nostres pròpies significacions. La present edi-

ció del tractat Abot pretén salvar aquesta distància proporcio-

nant al lector català els enllaços que li permetin apropar-se 

i conversar amb un text extremament ric en possibilitats de 

desvetllament espiritual, de saviesa i de reflexió pràctica. La 

comprensió d’aquest tractat passa ineludiblement per mos-

trar-ne l’encaix dins del seu propi univers mental; aquest fet 

ens permetrà entendre la devoció i l’interès que ha despertat 

al llarg dels segles.
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Tot i que aparentment pot semblar una tasca senzilla, definir 
amb precisió qualsevol religió presenta enormes dificultats 
derivades de la mateixa naturalesa humana i de la comple-
xitat del món, el sentit del qual cada religió pretén explanar. 
Quan, a més, la religió és deutora d’una història mil·lenària, 
la manifestació fenomenològica i les concepcions ontològiques 
d’aquesta s’enriqueixen enormement. Ja Mircea Eliade havia 
fet notar la dificultat per definir el concepte mateix de religió. 
El que anomenem religió és un conjunt polièdric format per 
una morfologia pròpia, una història pròpia, unes interre-
lacions amb les creences i cultures adjacents, unes formes 
fenomenològiques diferents que han anat manifestant-se al 
llarg del temps i que, finalment, han estat ponderades per 
l’estudi de la filosofia i l’antropologia. A més, resulta difícil 
escatir com es pot aplicar al mateix temps el terme religió a 
les creences buddhistes, al judaisme, al cristianisme o a les 
religions dels anomenats pobles arcaics o «primitius».4 És per 
això que l’estudi de la religió i de les religions demana una 
hermenèutica que comporti desxifrar i fer presents i vius els 
significats de les formes de relació de l’ésser humà amb el 
sagrat.5 En el cas del judaisme, la història del qual està pro-
fundament entrellaçada amb la nostra, fins i tot físicament 
en el cor de les nostres ciutats medievals, en els calls, ens pas-
sa com amb la indagació de sant Agustí amb el temps: si no 
ens ho demanen, tots sabem què és, però si ens ho demanen 
no sabem com explicar-ho. En una primera aproximació po-

4. Cf. Mircea Eliade, La búsqueda, Kairós, Barcelona, 2000, p. 7-13.

5. Ibid., p. 91.

dem definir el judaisme com la creença monoteista del poble 
d’Israel, que es remunta, segons la tradició jueva, a Abraham 
i els primers patriarques. De fet, és la primera creença entera-
ment monoteista de la història de la humanitat. Però el nom 
mateix de judaisme comporta confusió. 
 Cal fer notar que tot i que actualment utilitzem aquest 
nom per referir-nos a l’actual religió dels jueus i, per exten-
sió, a tota la seva història i tradició, de fet el nom de judaisme 
no apareix fins al segle i aC. El trobem citat per primera 
vegada en el segon llibre dels Macabeus, i era utilitzat per 
jueus de parla grega.6 Però fins i tot després d’aquesta data, 
la literatura rabínica anomena el conjunt d’ensenyaments 
que conformen la seva religió amb el nom de Torà (תורה), 
que traduïm per ‘llei’, però que estrictament significa ‘ense-
nyament o doctrina’. Amb anterioritat a aquesta data, el nom 
estrictament correcte per anomenar aquesta religió seria el de 
religió d’Israel, o la religió del poble del Senyor, tal com l’ano-
menen els mateixos israelites i tal com apareix en els escrits. 
Israel (ישראל) és el nom honorífic que rebé Jacob després de 
la seva lluita amb un personatge misteriós i que, per extensió, 
passà a denominar tota la seva descendència. L’explanació del 
nom que es dóna en la mateixa Torà és «el que ha combatut 
amb Déu».7 El significat més literal s’aproximaria a ‘alçat’, 
‘dret’, o ‘adreçat’. Amb el nom del Senyor ens referim al tetra-

grammaton hebreu YHWH (יהוה), que apareix en el passatge 
del Pentateuc en què la presència divina en l’arç encès crida 
Moisès.8 El significat literal de l’expressió indica una presèn-

6. 2Ma 2,21 ; 8,1 ; 14,38.
7. Gn 32,29.
8. Ex 3,14 .



פרק א

 מֶׁשה ִקֵּבל ּתֹוָרה ִמִּסיַני, ּוְמָסָרּה ִליהֹוֻׁשַע, ִויהֹוֻׁשַע

 ִלְזֵקִנים, ּוְזֵקִנים ִלְנִביִאים, ּוְנִביִאים ְמָסרּוָה ְלַאְנֵׁשי

 ְכֶנֶסת ַהְּגדֹוָלה. ֵהם ָאְמרּו ְׁשלָׁשה ְדָבִרים, ֱהוּו ְמתּוִנים

ַּבִּדין, ְוַהֲעִמידּו ַתְלִמיִדים ַהְרֵּבה, ַוֲעׂשּו ְסָיג ַלּתֹוָרה

 ִׁשְמעֹון ַהַּצִּדיק ָהָיה ִמְּׁשָיֵרי ְכֶנֶסת ַהְּגדֹוָלה. הּוא ָהָיה

 אֹוֵמר, ַעל ְׁשלָׁשה ְדָבִרים ָהעֹוָלם עֹוֵמד, ַעל ַהּתֹוָרה ְוַעל

ָהֲעבֹוָדה ְוַעל ְּגִמילּות ֲחָסִדים

capítol i

1  a Moisès va rebre la Torà1 al Sinaí i la va transmetre

   a Josuè,2 Josuè als ancians,3 i els ancians als profetes.

 i b  I els profetes la van transmetre als homes   

   de la Gran Assemblea.4

  c Ells van dir tres coses:

  [1] «Sigueu prudents en el judici.»

  [2] «Feu pujar molts de deixebles.»

  [3] «Feu una tanca per a la Torà.»5

2   a Simó el Just6 va ser un dels supervivents   

   de la Gran Assemblea.

  b Solia dir: «Sobre tres coses s’aguanta el món:

 א

ב

1. El fet que el text no expliciti si es tracta de la llei oral o de l’escrita fa 

suposar que es refereix a totes dues. En tot cas, i tenint en compte l’interès 

que té l’Abot a exposar la cadena de transmissió oral, hem d’entendre que 

es vol donar especial rellevància a la recepció d’aquesta.

2. Successor de Moisès i cap de les tribus israelites en el moment de la 

conquesta de la Terra Promesa.

3. Estrictament es refereix als ancians, deixebles de Josuè, que van so-

breviure a la seva mort (Jt 2,7-10). La Bíblia dóna el nom d’ancians als caps 

morals i als guies del poble. Per extensió, hem d’entendre que la transmissió 

afecta el conjunt del poble, representat pels ancians, i que es va transmetent 

de generació en generació fins a arribar als profetes.

4. Es tracta de la institució legislativa i jurídica nascuda just després 

del retorn de l’exili babilònic, en el segle  aC; vegeu supra, Introducció, 

p. 48-49.

5. És a dir, «protegiu-la» perquè no sigui descuidada o mal interpretada.

6. Gran sacerdot i un dels darrers membres de la Gran Assemblea. Vis-

qué entre els segles iii i iv aC. En el Talmud es relata una trobada entre ell i 

Alexandre el Gran. Segons Flavi Josep és la mateixa persona que Simó I, fill 

d’Onies. Fou el fundador del Sanedrí, entitat formada per setanta membres 

i continuadora de la tasca atribuïda a la Gran Assemblea.
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 ַאְנִטיְגנֹוס ִאיׁש סֹוכֹו ִקֵּבל ִמִּׁשְמעֹון ַהַּצִּדיק. הּוא ָהָיה

 אֹוֵמר, ַאל ִּתְהיּו ַכֲעָבִדים ַהְמַׁשְּמִׁשין ֶאת ָהַרב ַעל ְמָנת

 ְלַקֵּבל ְּפָרס, ֶאָּלא ֱהוּו ַכֲעָבִדים ַהְמַׁשְּמִׁשין ֶאת ָהַרב

ֶׁשּלֹא ַעל ְמָנת ְלַקֵּבל ְּפָרס, ִויִהי מֹוָרא ָׁשַמִים ֲעֵליֶכם

 יֹוֵסי ֶּבן יֹוֶעֶזר ִאיׁש ְצֵרָדה ְויֹוֵסי ֶּבן יֹוָחָנן ִאיׁש ְירּוָׁשַלִים

 ִקְּבלּו ֵמֶהם. יֹוֵסי ֶבן יֹוֶעֶזר אֹוֵמר, ְיִהי ֵביְתָך ֵּבית ַוַעד

 ַלֲחָכִמים, ֶוֱהֵוי ִמְתַאֵּבק ַּבֲעַפר ַרְגֵליֶהם, ֶוֱהֵוי ׁשֹוֶתה

ַבָּצָמא ֶאת ִּדְבֵריֶהם

  [1]  sobre la Torà,

  [2]  sobre el culte

  [3]  i sobre les obres de caritat.»

3   a Antignós de Sokhó7 va rebre [la Torà] 

   de Ximon el Just. 

  b Solia dir:

  [1]  «No sigueu com servents que serveixen l’amo   

   amb l’objectiu de rebre un premi,

  [2]  sinó sigueu com servents que serveixen l’amo

   no amb l’objectiu de rebre un premi,8

  [3] i que el temor del Cel sigui sobre vosaltres.»9

4  i  a Yossé ben Yoézer de Tseredà i Yossé ben Yohanan  

   de Jerusalem 10 [la] van rebre d’ells.

  b Yossé ben Yoézer diu:

  [1] «Que casa teva sigui una casa de trobada

   per als savis,

  [2]  i empolsa’t amb la pols dels seus peus,11

  [3] i beu amb set les seves paraules.»

ג

ד

7. Deixeble de Ximon el Just i el seu successor al capdavant del Sanedrí. 
Visqué a l’inici del segle  aC. Representa la figura d’enllaç entre Ximon 
el Just i les zugot. El seu mateix nom, Antignós, d’origen grec, mostra la 
influència hel·lenística sobre la vida jueva del segle  aC. Un dels seus dei-
xebles, Tsadoq, fundarà el grup dels saduceus.

8. Aquesta sentència s’ha interpretat dins del context de controvèrsia 
amb l’hel·lenisme, i en concret amb l’epicureisme, en la mesura que aquests 
negaven la vida futura. Però en realitat no és clar que sigui una sentència 
motivada pel rerefons cultural de l’època; més aviat sembla estar en concor-
dança amb les concepcions típiques del pensament rabínic.

9. Els comentaristes estan d’acord a assenyalar que no es refereix a la pos-

sibilitat del càstig sinó al temor reverencial amb què cal apropar-se a Déu.
10. La primera parella de zugot (vegeu Introducció), de la primera 

meitat del segle  aC. Yossé ben Yoézer fou president del Sanedrí i provenia 
d’una família sacerdotal originària de Tseredà, al sud de Samaria. Són ci-
tats sempre conjuntament. Són coneguts per sentències referides a la puresa 
dels països gentils i per la controvèrsia que sorgí entre ells a propòsit de la 
imposició de mans durant les festes rituals. Amb aquesta controvèrsia intro-
duïren per primera vegada, dins la història de la transmissió oral, el gènere 
de la disputa, tal com recull la mateixa Misnà (Hag 2,2).

11. A part del significat al·legòric evident, la sentència pot tenir també un 
significat literal ja que els deixebles acostumaven a seure «als peus» del mestre.


