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E
ls textos apòcrifs són aquells
que, malgrat que són con-
temporanis dels escrits del
Nou Testament, no estan in-

closos a la Bíblia. És a dir, no han es-
tat acceptats en el cànon dels textos
oficials: Mateu, Marc, Lluc i Joan. A
principis del segle XIII van ser àm-
pliament divulgats, possiblement
perquè els textos canònics estaven
més reservats als eclesiàstics. És en
aquesta època quan sant Francesc
d’Assís, l’any 1223, va fer el primer
pessebre, un pessebre vivent, en una
cova a Greccio (Itàlia) i, tal com
diuen els apòcrifs, hi va posar un
bou i una mula. Hi ha dos textos,
construïts a partir dels evangelis
apòcrifs, que són els que més han
marcat la tradició cristiana: l’Specu-
lum historiale, del francès Vincent de
Beauvais (mort el 1264), i la Llegenda
Àuria, del dominic italià Giacomo de
Gènova (Jacobus de Voragine), escri-
ta cap a l’any 1260 i que inclou tex-
tos sencers, com l’Evangeli de Nico-
dem. Van ser traduïts al català al XIII
i al castellà al segle XIV.

LONGÍ / És a través d’aquestes obres i
dels evangelis apòcrifs com arriben
fins avui moltes festes i tradicions
sobre la Verge, com ara el naixe-
ment de Maria, la presentació al
temple (del Protoevangeli de Jaume) o
l’Assumpció. A partir d’aquí se sap el
nom dels seus pares, Joaquim i An-
na; el nombre i els noms dels reis
d’Orient: Melcior, Gaspar i Baltasar;
els noms dels lladres crucificats al
costat de Jesús, Dimes, el bo, i Ges-
tes, el dolent; la dona de Ponç Pilat,
Clàudia Procla; l’escena de la dona
que va eixugar el rostre de Jesús
camí del Calvari, la Verònica; o el
nom del soldat que li va clavar la
llança, Longí.

El Protoevangeli de Jaume, l’Evangeli
de Tomàs sobre la Infància de Jesús i
l’Evangeli del Pseudo-Mateu són tres
apòcrifs molt semblants i contenen
curioses escenes del nen Jesús. En
una s’afirma que la Verge Maria era
una nena del servei del Temple de
Jerusalem a la qual els sacerdots, un
cop arribada a l’edat de la impuresa
(els 12 anys), han de sortejar entre
diversos vells, entre els quals hi ha
sant Josep. El sorteig es fa mit-
jançant unes vares. De la de Josep en
va sortir un colom que se li va posar
al cap. D’aquí surt allò que a sant Jo-
sep li va florir la vara, cosa que Josep
Maria Folch i Torres va col.locar als
seus Pastorets (1916).

Diuen també que la partera Sa-
lomé, a la mateixa cova de Betlem
va comprovar la virginitat de Maria.
També apareix un nen Jesús que ju-
ga a fer 12 ocells de fang i que els fa
volar; que castiga molt durament els
nens o els mestres que el molesten i

importunen; o que quan va a buscar
aigua a la font i se li trenca el gerro
és capaç de portar-la al mantell.

A l’apòcrifa Història de Josep el fuster
es parla de la mort de sant Josep,
que passa inadvertida als textos
canònics. I l’Evangeli de Nicodem expli-
ca el descens de Crist als inferns, així
com a l’Evangeli de Bartomeu hi ha re-
velacions de Satanàs i d’un Jesús res-
suscitat.

De tots els apòcrifs, el més famós,
gràcies a la gran divulgació dels es-
tudis de National Geographic, és l’E-
vangeli de Judes, l’Iscariot. És un ma-
nuscrit copte de finals del segle III o
IV, procedent d’Egipte, i que trans-
criu un evangeli gnòstic escrit entre
els anys 150 o 180. Va ser localitzat a
principis dels anys 70, el van traslla-
dar a Europa i després a Long Island
(Nova York) on va estar 16 anys i, per
qüestions climatològiques, va patir

un gran deteriorament. Retornat a
Europa el 2000, el va adquirir una
comerciant d’antiguitats, Frieda
Nussberger Tchacos, que el va ven-
dre a la Fundació Maecenas perquè
fos publicat; aquesta entitat el va en-
tregar als investigadors Rodolphe
Kasser, Marvin Meyer i Gregor
Wurst, que el van publicar sota la
cobertura de la National Geo-
graphic Society.

Segons els pocs fragments que
queden d’aquest evangeli es pot de-
duir que pels gnòstics Judes no va
ser un traïdor sinó un deixeble fidel
de Jesús, potser l’únic, que va enten-
dre que havia d’alliberar Jesús del
seu cos humà. Així, Jesús no és un
home, sinó un esperit diví capturat
en un embol -
call humà. Per
tant Judes li fa
un favor a Jesús
i p e r a i x ò
aquest li diu:
« T u e l s s u p e -
raràs a tots [els
altres], perquè
tu sacrificaràs
l’home que em
revesteix...» (15,
4-5). D’aquesta
m a n e r a , a
través d’aquest
text es coneix
una interpreta-
ció cristiana al-
ternativa al cris-
tianisme orto-
dox del segle II,
e l s g n ò s t i c s ,
amb una teolo-
gia de clares in-
fluències platò-
niques (veure el
c o s c o m u n a
presó i l’ànima
com una reali-
tat divina crida-
da a tornar al
m ó n d e l e s
idees).

Malgrat que
per a la versió
c a t a l a n a d E l
Evangelio de Ju-
das encara hau-
rem d’esperar
al segon volum
d’Els evangelis
apòcrifs, d’Ar-
mand Puig, en
castellà hi ha
dues bones edi-
cions comenta-
des. La de Bart
D . E h r m a n ,
col.laborador
d e N a t i o n a l
Geographic, El
Evangelio de Ju-
das (Ares y Ma-
res,). I la més di-
vulgativa de les
professores i ex-
pertes Elaine
Pagels i Karen L.
King, El Evange-
lio de Judas y la
formación del cris-
tianismo, publi-
cada a Kairós.
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ELS NOMS DELS REIS 3 Els subministra
l’Evangeli armeni de la infància.

ELS NOMS DELS LLADRES 3 Dimes i Gestes, el lladre bo i el dolent,
reben aquests noms a l’Evangeli de Nicodem.
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EL QUE NO APAREIX A LA BÍBLIA

FICCIÓ I FANTASIA

Els apòcrifs han estat utilitzats en
els últims anys exhaustivament per
la ficció. Un dels temes preferits és
la figura de Maria Magdalena i el pa-
per de les dones en el cristianisme
primitiu: només hem de recordar El
codi da Vinci; la seva suposada rela-
ció amb els apòcrifs va ser destros-
sada de manera eficaç per Bart D.
Ehrman al llibre Simón Pedro, Pablo
de Tarso y María Magdalena (Ares y
Mares). Però, a més a més, en la lite-
ratura apòcrifa es troben també tex-
tos d’una misogínia extrema. És a
l’Evangeli de Tomàs on apareix
aquest passatge en el qual Simó Pe-
re es dirigeix a Jesús per amonestar
Maria Magdalena, perquè «se’n vagi

d’entre nosaltres, perquè les dones
no són dignes de la vida». Davant
d’aquesta afirmació, Jesús contes-
ta: «Jo la guiaré per fer-la mascle, a
fi que ella també es converteixi en
un esperit vivent semblant a vosal-
tres, mascles. Perquè tota dona que
es faci mascle entrarà al Regne dels
cel». Tal com es pot veure, si ja es fa
difícil la fe cristiana amb els textos
canònics (Mateu, Marc, Lluc i Joan),
encara es faria molt més difícil si
s’haguessin de justificar algunes de
les paraules i les accions de Jesús
que apareixen als apòcrifs, cosa que
demostra l’encert que van tenir els
que, entre els segles II i IV, van fer
l’elecció oficial.

Fer «mascle» Maria Magdalena

VERÒNICA 3 Cap dona eixuga el
rostre de Jesús en els canònics.

EL BOU I LA MULA 3 Aquestes dues figures incorporades
al pessebre provenen del Pseudo-Mateu.


