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Investigadors del departament de
Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat
Mitjana de la Universitat Autòno-
madeBarcelona (UAB)haneditat
per primera vegada almón elsEx-
tractesdelTalmud, latraducciólla-
tinadeltextprincipaldel judaisme
rabínic que al segle XIII va servir
de base per a la revisió de la seva
condemnacomaobrablasfema.
L’obra s’ha publicat a la col·lec-

ció Continuatio Mediaevalis del
Corpus Christianorum de l’edito-
rialbelgaBrepols.
Els professors Ulisse Cecini i

Òscar de la Cruz n’han fet l’edició
crítica, en el marc del projecte del
Consell Europeu de Recerca

(ERC) The Latin Talmud, sota la
direcció de l’investigador de la
IcreaAlexanderFidora.
Per elaborar-lo, han estudiat els

vuit manuscrits conservats de
l’obra a biblioteques de Berlín,
Carpentràs,Florència,Girona,Pa-
rís, Schaffhausen iBreslàvia.
La traducció pionera al llatí del

Talmud s’emmarca en la contro-
vèrsia parisenca contra aquest lli-
bre.El1240elreiLluísIXdeFran-
ça va fer confiscar tots els manus-
crits delTalmudal seudomini i va
començarunprocéscontraaquest
textquevaacabaramblacondem-
na com a obra blasfema. Conse-
güentment, el Talmud i altres lli-
bres jueus es van cremar pública-
ment a la Place de la Grève de

París. Els jueus, queno s’hi van re-
signar, van reclamar que se’ls tor-
nés elTalmud, ja que sense aquest
llibre nopodien exercir la seva re-
ligió.
Fruit d’aquesta reivindicació

són les Extractiones de Talmud
(1245), una selecció llatina de
1.922 passatges delTalmud de Ba-
bilònia, que va servir com a base a
les autoritats eclesiàstiques fran-
ceses per revisar-ne la condemna.
El text hebreu va passar, final-
ment,de serprohibit acensurat.
Malgrat que el procés contra

el Talmud hagi suscitat l’interès
d’estudiosos d’arreu del món des
defagairebé300anys, latraducció
llatina no ha estat publicada
finsara.c

Investigadors de l’Autònoma editen
per primera vegada el Talmud llatí
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