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FOTOCOPIAR LLIBRES

NO ÉS LEGAL

VERSIONS HISPANIQUES
DE LA CARTA DE FILATA TIBERI
MARIA M E R C È LOPEZ CASAS

Universidade de Santiago de Compostela

ES Cartes de Pilât a liberi son textos apòcrifs del Nou Testament, relacio-/nats amb la Passio i Resurrecció de Jesucrist. Constitueixen amb la Gesta
L
Filati (el judici de Jesús davant Pilât, la crucifixió i l'ascensió al eel) i el

Descensus ad inferos (el descens de Crist a l'infern per treure'n els justos i
els sants pares) l'anomenat «Cicle de Pilât». En aquest cicle, dit aixi perqué
el procurador romà hi fa un paper destacat, Pilat no hi figura com un simple représentant de la justicia romana o com un punt de referència d'enquadrament
temporal historie, sino que esdevé testimoni autoritzat dels fets portentosos i
extraordinaris que proven els fonaments divins del Cristianisme. L'origen d'aquests textos apòcrifs es remuntaria al segle i o a començament del ii, malgrat
que les versions que ens han pervingut son reelaboracions molt posteriors.
TertuMià, Justí, Eusebi de Cesarea, Orosi i Gregori de Tours testimonien l'existència d'aquestes primitives Actes dePilat,^ originàriament escrites en grec,
de les quais les conservadas en serien una refundició. En manuscrits llatins posteriors al segle xè comença a aparèixer el nom â'Evangelium Nicodemi, que
serà el que es consolidará a partir sobretot del Speculum Historíale de Vicenç
de Beauvais i de la Legenda Aurea de Jaume de Voràgine, principals difusors
de l'apòcrif. UEvangeli de Nicodem es va difondre per la Romania sota formes
didàctico-religioses diferents, aïlladament o en compilacions historiques o doctrináis.^ I s'hi afegiren escrits complementaris, apòcrifs també relacionats amb
la figura de Pilat; aquests textos son principalment cartes: de Pilat a Tiberi, de
Pilat a Herodes, respostes de Tiberi, d'Herodes... D'entre totes aqüestes cartes apòcrifes, va gaudir de gran difusió la Relació de Pilat o Anafora (coneguda també amb el nom de Primera Carta de Pilat a Tiberi), de la que es deurien fer a l'Edat Mitjana diverses reelaboracions. La versió més antiga conservada
1. Tcrtuì-lià, Apologeticum, 21; insù, Apologiae, i, 35, 48; Eusebi de Cesarea, Historia
Ecclesiastica, i, 9, 3; Orosi, Historiae, VII, 4; Gregori de Tours, Historia Francorum, i, 21, 24.
2. Sobre la tradició medieval manuscrita, vegeu Zbigniew Izidorczyk (1989); i pel que fa a
l'àmbit occitano-català vegeu el treball de Josep Izquierdo (1994).
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ens remet a un ambient bizantí, al segle viiè, però és molt possible que sigui
també una refundició d'un text més antic. Ens volem ocupar aquí de l'epistola coneguda amb el nom de Tercera carta de Pilat a liberi, que és una versió
molt resumida de l'Anafora. Tischendorf, que en va fer l'edició (1876: Lxxvi,
413-416), xifra la data de composició als segles viii-ix.'
La carta és el testimoni de Pilat explicant que, després d'haver vingut el
Messies promès al pöble jueu, havent fet tota classe de miracles, i essent reconegut per molts com a fill de Déu, l'enveja dels jueus es girà contra ell, titllant-lo d'heretge i de nigromàntic. Per això el van denunciar davant Pilat i el
van crucificar. Després va ser sepultat i, malgrat que deixaren el sepulcre segellat i vigilat per guardes, al tercer dia va ressuscitai Això causà més malicia encara en els jueus que van subornar els guardes perqué diguessin que havien vingut els seus deixebles i s'havien endut el cos de Jesús. Però la veritat
és inqiiestionable -aixi ho diu la carta- i els soldats no podien silenciar el que
havia succeït: que véritablement havia ressuscitât. Pilat acaba el relat dient-li a
Tiberi que no faci cas de les mentides que escampen els jueus i que per aquest
motiu ha decidit adreçar-li la carta: per donar fe de tot el que ha passai a la
seva audiència. Aquesta actitud favorable a Pilat, eximint-lo de tota responsabilitat en la mort de Jesucrist és genuïnament oriental, mentre que en les
narracions occidentals sempre se'ns ha presentat el procurador romà com una
figura menyspreable, capriciosa i sense carácter.
Vam començar la investigació sobre aquesta Tercera carta de Pilat a Tiberi
a partir de dues versions impreses de la carta: una castellana, dins un incunable (Burgos, Fadrique de Basilea, c. 1493 -BOOST 22S<Ò-), i una catalana, dins
un volum de 1524 (Barcelona, Carles Amorós).'* Endinsant-nos en el tema, vam
trobar la possible font llatina i una altra versió catalana que també hi estaria relacionada. Editem^ primerament el text castellà (Burgos, Fadrique de Basilea,
c. 1453, f. 14r b-v a), el més antic, almenys pel que fa a l'any d'edició. L'únic
exemplar conegut es conserva a Londres, British Library, IB 53235. Hem dividit el text en seqiiències o paràgrafs que van identifícats entre claudàtors []
per poder fer notes si s'escau. Cadascun d'aquests números será a la vegada

3. El manuscrit més antic d'aquesta carta és anterior al segle xè, és d'EinsiedeIn; v. Mario
Erbetta, 1975:131
4. Coneixem la seva existencia gràcies ais treballs de recerca de la professera Gemma
Avenoza Vera.
5. En la transcrlpció deis textos he adoptat les normes següents: a) desenvolupament deis mots
abreujats, b) regularització de majuscules, minúscules i de M/V, Hj, c) separació, accentuació i puntuació del text, d'acord amb la normativa actual. Ais textos catalans, l'apòstrof i el guionet, d'acord amb l'ús actual, les élisions no marcades actualment són indicades amb punt volat.
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la referència per poder comparar mots, expressions o frases entre les diferents
versions.
[rúbrica] Carta de Pondo Pilato al Emperador Tyberio César sobre la muerte
e ressurrection de Christo.

Pondo Pilato, al Emperador Tyberio, salud. [1]
Poco ha que ha esto acahecido, e yo lo he visto por experienda, como los judíos e sus sequaces han cruelmente peresddo por su invidia. [2] Ca tovie«do
sus antepasados prometido que su dios les havía de ser embiado del délo, e havía de ser llamado rey dellos, e havía de nascer de una virgen, [3] después de
ser venido, e después de haverle visto los judíos mismos alumbrar ciegos, e alimpiar leprosos, e sanar contrechos, e sacar demonios de los cuerpos, e resuscitar
muertos, e andar sobre las ondas de la mar sin mojarse los pies, e tener imperio
sobre los vientos, e fazer otros muchos miraglos,[4] como ya la multitud del pueblo dixiesse él ser fijo de dios, alçaronse otros contra él por invidia mintiendo,
e algunos dixieron que era adevino e encantador, e que fazía contra su ley[5] E
yo dando fe a las palabras dellos e creyendo ser assi, entreguégeles para que le
açotassen a su guisa[6] E después crucificáronle en un madero e, después de
muerto, sepultáronle e pusieron guardas a la sepultura. [7] Empero él, ahunque
los cavalleros de mi palacio le guardassen e hoviessen puesto sello en la sepultura, al tercero día resuscitò. [8] Mas tanto cresció e sobrepujó la invidia e malicia de los judíos, que dieron dineros a mis cavalleros porque dixiessen qwe, ellos
dormiendo, havían venido sus discípulos e lo havían furtado e trasportado.[9]
Empero mis cavalleros, ahunque rescibieron el dinero, no han podido tener encubierta la verdad e lo que acahesció.[10] E assi ellos han atestiguado el haver
resusdtado verdaderamente, e que ellos le vieron, e como los judíos les dieron
dineros porque m¡ntiessen.[ll] Por tanto, César, a mí ha parescido endereçarte
esta carta e escrevirte todas estas cosas, porque alguno quiçà no mienta ni diga
algo contra la verdad, e no dé oreja a las mentiras de los judíos.[12] E cata aquí
en suma todo lo que ha passado en mi audiencia de Jhesu Nazareno. [13]

Editem ara la versió catalana (Barcelona, Caries Amorós, 1524, f. lOr-v), basantnos en l'exemplar conservât a la Biblioteca Universitària de Barcelona, B-58/2/12.®
6. Diu el colofó: «A lahor e gloria de nostre senyor deu Jesu christ e de la sua purissima mare senyora nostra Pone stampada la present obra en la insigna Ciutat de Barcelona per Carles amoros prouensal a xxxvi de febrer. En lany Mil D e xxiiij». A la Biblioteca de Catalunya hi ha un altre exemplar molt malmès i incomplet; hi falten els folis on hi ha l'apòcrif. El mateix Carles Amorós
va treure una altra edició, a despeses de Jaume Lacera, I'any 1547 (exemplar a la Biblioteca de
Catalunya, lO-vi-17 -descripció uBITECA 2088-). Hem comparat les dues edicions i el text és bàsicament el mateix, però corregeix les faltes que es produiren a l'edició del 1524, correccions
que incorporo directament al text que edito sense fer-ne esment.
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[rúbrica] La segent letra es de Ponç Pylat tramesa a 1'Emperador Tiberi Cesar
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sobre la mort e resurrectio de Jesu Christ

Ponç Pilat de Lió, Prefet de Hierusalem, de la provincia de Judea. Al gran
Monarcha y poderós Senyor Tiberi César Emperador de Roma. Serveis graciosos ab perdurable salut y alegria compIida.[l]
Sabrá la tua invictíssima potència, clementíssim Senyor, per la carta present, com aquests dies prop passats s'és esdevengut, e yo ho he vist per experiència, com los juheus e lurs adherents ha« mort cruelmewt sens ninguna rahó, mas per una desmesurada i perfidiosa enveja, un dignissim home y propheta
de gran virtut, lo qual dien e creen molts èsser verdaderament fili de déu. [2] E
tenint los seus passats predecessors promissió que lo seu déu, que nomenen ells
Io gran Messies, los havia d'ésser enviât e tramés del cel, e havia d'ésser
appellat rey e senyor d'ells, e havia de naxer d'una infanta verge,[3] après d'ésser vengut e après d'haver-lo vist los jueus matexos fer innumerables miracles, ço ès a saber, illuminar los cecs, mundar los lebrosos, sanar los contrets,
lançar los dimonis dels cossos humans, fer parlar los muts e oyr los sorts,
ressuscitar los morts, anar sobre les ondes de la mar sens mullar-se los peus, tenir imperi sobre tots los elements e fer moites altres maravelles,[4] e com ja la
moltitut del pöble confessàs e diguès a aquell èsser fili de Dèu, los majors, ço
és, los doctors phariseus letrats, e mès encians del pöble, per pura malicia y enveja s'alçaren contra ell, donant a entendre al pöble èsser aquell, nigromàntic,
encantador e subvertidor de la lur ley, e induir a lo pöble ab ses instigacions e
mentides en tal manera contra ell que ab gran avalot lo prengueren, el presentaren davant la mia audiència, fent instància molt gran que yo-1 sentenciàs a mort,
dient-me que segons sa ley devia morir. [5] E yo, donant fe a les paraules dels
sobiraws e principals sacerdots, lo fiu en tal manera açotar que restava a mon parer sufficientment castigat.[6] Empero los malvats jueus, plens de malicia e Iniquität, no contents d'açô, començaren de moure, e avalotat lo pöble, cridant a
grans crits e clamors que-1 fes crucificar e morir. E yo conexent clarament no
èsser digne de mort, treballí molt segons ma possibilitat en aplacar-los. Mas ells
no-m volien solament scoltar, ans molt mès s'indignaven, cridaven menaçant
d'inimicar-me ab la tua imperiai Senyoria. Alhora veent yo que tot lo pöble s'avalotava e no aprofitaven res mes paraules laví-me'n Ies mans e liurí'l en lurs mans,
dient-los que-n fessen lo que-n volguessen a lur guisa. E axí ells lo crucificaren cruelment en un fust dur e molt aspre. E après d'haver-Io injustament mort,
lo soterraren e solícitament tancaren lo sepulcre e molt studiosament lo sagellaren, e posaren-hi per guardar-lo una squadra dels meus cavaliers, los quais
staven allí armats de nit y de dia. [7] Empero eli, encara que los meus cavaliers
lo guardaven e lo sepulcre fos sagellat, al tercer dia indubitadame/it resuscità.[8]
Mas tant cresqué e sobrepujà la malicia e enveja dels jueus (\ue donaren gran
cantitat de diners als meus cavaliers perqué diguessen que, dormint ells, eren
venguts los seus dexebles que l'havien furtat e transportât, la quai cosa ja
èsser falsa de si matexa se comprobave, car en veritat si ells dormint-se fos fur306

tat, mal pogueren dir si era« sos dexebles o altres los que furtar-lo havie«.[9]
Empero los meus cavaliers, si besprengueren los diners, no han pogut cobrir
ni tenir secreta la veritat,[10] car ells testificavan com verdaderament és ressuscitât y que ells l'an clarament vist, dient que los jueus los han donats molts
diners perqué mentissen, mas ells no han pogut callar una tan gran maravella.[ll]
E per tant, Senyor César invitíssim, a mi ha semblât deguda e justa cosa scriure la present letra a la tua gran y manífíca senyoria, perqué si algú scrivia lo contrari de la Verität ell no dupte ne ignore totes les coses, axí vertaderament com
son stades y esdevengudes, suplicant-te, Senyor, no vulles donar orella, fe ni
creença sobre açô a les callitats, malicies y mentides deis jueus. [12] E açô és en
suma tot lo qui és passat de Jesús de Natzaret davant lo consistori de la mia
audiència.[13]
Ja vam assenyalar en un altre Hoc' la relació entre aquests dos volums que
contenen la carta. D'una banda, hi ha una altra epístola apòcrifa (Carta deLèntul
al Senat de Roma), les versions de la qual, la castellana i la catalana, están emparentades.^ I de l'altra, la relació d'obres contingudes en ambdós volums es
gairebé la mateixa: la Passio de Jesucrist de Joan Gerson, les dues cartes apòcrifes i el Flos sanctorum de Jaume de Voràgine; solament hi figura en el volum en castellà una «Oración muy devota al Crucifyo» que manca en el volum
imprès a Barcelona. Fent un estudi minuciós dels exemplars s'observa que l'obra fonamental és el Flos sanctorum, on comença la foliació, en canvi, l'obra
de Gerson i eis apòcrifs semblen un afegitó posât a iíltima hora.
Pel que fa a la Carta de Pilat a Tiberi trobem el mateix que passava en l'altre apòcrif: que la versió catalana és molt més extensa, el traductor va seguint
el mateix esquema, però va amplificant i recreant determinades escenes (com,
per exemple, l'episodi en qué Pilat es renta les mans). En aquest cas l'estudi
del léxic no és gaire aclaridor pel que respecta a poder determinar un possible
parentiu entre amdues traduccions.' Vamplificatio la fa el traductor català mitjançant: oracions explicatives introduises per expressions del tipus «ço és a sa7. «Una altra traducció al català de La carta de Lèntul al Senat de Roma», dins Actas del
Congreso de jóvenes filólogos. Edición y anotación de textos, septiembre 1996, A Coruña, Universidad
(en premsa).
8. Les conclusions a qué vam arribar són les següents: a) que la versió castellana no deriva
de la versió catalana (que és l'amplificada), b) que la versió catalana no és còpia de la castellana,
c) que ambdues traduccions no deriven independentment d'un text Ilatí; per tant, d) ambdós textos
procedeixen o d'una altra versió catalana o d'una castellana, o potser hauríem de parlar d'un mateix traductor que va fer les dues versions?
9. Potser la presència del verb «mundar» (leprosos), la mateixa veu de la font llatina, i que seria, per tant, «lectio dificilior», enfront del verb «alimpiar», podria induir-nos a pensar que el text
català no derivarla del castellà, almenys directament.
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ber», «ço es» (4 i 6 respectivament), oracions adjectives de relatiu també en
funció explicativa (2, 7, 9), complicant el període sintàctic, per exemple, amb
l'ús d'oracions consécutives (5, 6, 9), ús d'expressions binomials sinonímiques
(1 «salut y alegria»; 3 «enviat e tramés»; 5 «malicia y enveja»; 7, «malicia y
Iniquität»; 10 «cobrir ni tenir secreta la veritat»; de vegades trinomials -quan
en l'original llatí ja hi ha dos noms- (12 «orella, fe ni creença», «callitats, malicies i mentides»), la substitució de pronoms per sintagmes nomináis de nudi substantiu (5 «algunos» en el text castellà és en el text català «los majors,
ço es...), i l'addició d'adverbis en funció circumstancial (6 «solícitament», «molt
studiosament»; 8 «indubitadament», «clarament»). Estem davant d'una tècnica característica de l'anomenat «estil de valenciana prosa»,'" pròpiament l'amplificació (Jordi Carbonell, 1973: 31-32). No volem dir amb això que Vamplificatio sia un recurs exclusiu de la «valenciana prosa», eis tractats retòrics
medievals descriuen aquesta figura com una forma d'embellir el diseurs (Farai,
1971, especialment en Mateu de Vendôme), ara bé, sí que l'amplifícació i de la
manera que ho fa el nostre traductor, podria tenir relació amb la «valenciana
prosa», per exemple, de Miquel Peres en la seva traducció de la Imitació de
Crist, o de Bernardi Vallmanya en la traducció de la Cárcel de amor de Diego
de San Pedro (Saverio Panunzio, 1980; Curt Wittlin, 1995: 125-151), per no citar la traducció corelliana del Cartoixà. Entre eis recursos estilístics característics de la «valenciana prosa» que encara no hem citât, trobem en el nostre
text: la riquesa d'usos del gerundi i del participi (com exemple, remitim als
núms. 7 i 9) i la iteratio d'adjectius acompanyant un sol substantiu -normament afegits a noms que no en porten en l'original llatí (5 «doctors fariseus letrats»; 7 «un fust dur e molt aspre»; 12 «deguda e justa cosa», «gran y manifica senyoria»), D'aquesta forma, l'autor ens ofereix una versió enriquida no
solament per l'amplifícació del contingut, sinó també per l'elaboració conscient d'una sintaxi més complexa i ampuMosa que la del text en castellà, el quai
segueix més fídelment l'original llatí.
Pel que fa a reseguir la tradició textual d'aquesta Tercera carta de Pilat a
Tiberi, hem de tenir en compte una circumstància que fa que la tasca sigui complicada: la transmissió, que rarament fou independent -ni en llatí ni en llengua
vemacla-, sinó que aqüestes cartes, d'altra banda textos molt breus, es difongueren o bé dins d'altres obres o embolcallant-les, davant o darrere, com suc-
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io. Vegeu un resum de tot el que s'ha anat dient sobre aquesta denominació conflictiva en
«Rois de Corella i la valenciana prosa», Josep M. Nadal / Modest Prats, 1996:472-512. Recollim
un matís que ens sembla fonamental per entendre tota aquesta qüestió: «La valenciana prosa era
«una manera no estrictament codificada» (L. Badia, 1994: 154), que puguem diferenciar sempre
i amb precisió d'altres formes de «prosa d'art» medievals», Nadal / Prats, 1996: 486.
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ceix en les edieions de què ens estem oeupant: les eartes apòerifes van entre
el Monotesaron o Passio de Jesucrist segons els quatre evangelistes de Joan
Gerson i el Flos sanctorum de Jaume de Voràgine. La nostra recerca ha anat,
per tant, en aquesta línia, mirant de trobar altres edicions o manuscrits que les
poguessin incloure. Per la via del Flos sanctorum la investigació ha résultat infructuosa; tampoc hem trobat rastre d'aquestes epístoles en cap altra edició d'obres de Joan Gerson. Com en aquesta direcció no vam arribar a bon port, vam
encaminar la recerca primerament cap els editors. Aixi vam localitzar una
edició llatina de tres cartes, que va sortir de les mateixes premses de Fadrique
de Basilea a Burgos (igual que l'edició castellana), cap el 1500, i que conté
no solament la Tercera carta de Pilat a Tiberi sinó també la Carta deLèntul al
Senat de Roma (Vindel, 1951: vii, 282-285; viii, 335-346)." Llevat del paràgraf
13 que tanca l'epistola en les versions que hem éditât i que manca en el text Ilatí,'^ la resta de la carta és gairebé igual que en la versió castellana. Hem de suposar, per tant, que d'alguna manera deuen estar relacionades. Editem tot seguit la versió llatina (Burgos, Fadrique de Basilea, 1500?) segons el facsímil
que va publicar Vindel (1951: vii, 282-285).
[rúbrica] Incipit epistola missa Tyberio a Powtio Pylato
PontiMS PylatMS Claudio, salute. [1]
Nuper accidit quod ipse probavi iudeos per invidiam se suosque posteros
crudeli dawnat/one peremisse.[2] Cum enim promissum haberent patres eorum
quod deus mitteret illis per virginem sanctum suum qui rex eorum merito dicerent. [3] Hu«c me praesente misit in ludeam, quem cum vidissent cecos, illaminasse leprosos, mundasse paralíticos, curasse demones ab hominíbus fugasse
mortuos suscitasse, ventis imperasse, pedibus siccis super undas maris ambulasse, et alia multa miracula fecisse,[4] ut populus iudeorum diceret eum esse
filium dei, principes sacerdotum invidiam passi sunt contra eum, hunc itaçMe
mihi tradiderunt et alia pro aliis mentientes eum magum esse, et contra legem
eorum agere dixerunt.[5] Ego autem ita esse credidi, ipsumque flagellatum eorum arbitrio tradidi,[6] que eum crucifixerunt et sepulcro custodes adhibuerunt.[7] At ille custodibMS meis militibus custodientibus die tertia resurrexit.[8]
In tantum vero nequ/tia iudeorum contra eum exarsit, ut ipsis custodibus pecu11. Epistola Lentuli de statura Christi - Epistola missa Tiberio a Pontio Pilato - Epistola B.
Bernardi de modo et cura rifamiliaris. Editât en facsímil per Vindel (1951: vu, 282-285), segons
l'exemplar conservât en la Biblioteca Nacional de Madrid (sign. R/26621). Comparant aquesta versió llatina de la Carta de Pilat amb l'editada per Tischendorf (1864), veiem que coincideix normalment amb les variants de B. Chassanaeus, Catalogi gloriae mundi, 1571 (edició princeps).
12. Tampoc hem trobat aquest final en una altra versió en italià que va publicar Mario Erbetta,
1975: 131-132.
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pi, no se sap los fulls que hi faltan, y absents altres pasatjes tambe faltan fulls.
Se atverteix que fins que comensa lo capitol 12 es copiât lletra per lletra (salvo error) com es en lo dit llibre veil y del capitol 12 en avant es copiât mes en
nostre vulgar, com V. g. al original que diu en serts paratges e Jesuchrist, e Pilat,
assi es copiât y Jesuchrist y Pilat, y axis alguns altres vocables.» Editem tot seguii la versió de la Carta d'aquest manuscrit 325, ff. 48v-49r.
[rúbrica] Lletra de Pons Pilat a 1'Emperador Tiberi i César sobre la mot i
Resurrecció de Jesuchrist

Pons Pilat a l'Emperador Tiberi, salut.[l]
Poch temps ha que açô s'és esdevingut y jo matex ho he vist per speriència,
com los jueus y los seus sequaces són cruelment perits per la llur enveja.[2]
Car tenint als seus predecessors permès que lo llur déu los havia d'ésser tramés
del cel, y havia d'ésser anomenat rey d'ells y que havia d'esser nat d'una verge,[3] après d'ésser vingut y après d'haver-lo vist los mateixs jueus iMuminar
cechs, y netejar lebrosos, y sanar contrets, y traure dimonis dels cosos, y resuscitar morts, y anar sobre les ones de la mar sens mullar-se los peus, y tenir imperi sobre los vents, y fer altres molts miracles, [4] com la multi tut del pöble diguès ell èsser fill de déu, levaren-se altres contra ell per enveja mentint, y alguns
digueren que hera devinador y encantador, y fahia contra la Hey. [5] Y jo donant
fe a les paraules d'ells y creent èsser axí, vaig-los donar perqué l'açotassen a llur
guisa. [6] Y après crucificaren-lo en un fust y, après de mort, lo sepultaren y li posaren guardes al sepulcre. [7] Empero, encara que los cavaliers de mon palau lo
guardassen y haguessen posât sagell a la sepultura, al tercer dia resuscità.[8] Mes
tant cresqué y sobrepujà l'enveja y malicia dels jueus, que donaren diners als
meus cavaliers perqué diguessen que, ells dormint, eren vinguts los seus dexebles y lo havien furtat y tresportat.[9] Empero los meus cavaliers, encara que
rebessen los diners, no han pogut tenir cuberta la veritat del que será esdevingut. [10] I axí ells han testificat eli verdaderament èsser resuscitai, y que ells ho
veheren, y com los jueus los donaren diners perqué diguesen lo contrari de la veritat.[ll] Per tant, César, a mi ha paregut dirigir-te esta lletra y escriure't totes estes coses, perqué algú per ventura no-t diga mentides, ni-t diga res contra veritat
y no dones orella a les mentides deis jueus. [12] Y vet ací sumàriament tot lo que
s'és esdevingut y ha passat en la mia audiència de Jesils de Natzaret.[13]'''

Josep Izquierdo (1994: 45, nota 32) diu que aquest manuscrit 325 és còpia
de l'incunable -Barcelona, Juan Rosembach, 1493-, però ens sembla més pro14. En aquest text hi detectem tres faltes, produides segurament per error de còpia i en el desenrotllament d'abreviatures; són les següents: 2, perits on potser hauria de dir punits; 3 permès
on hauria de dir promès; 10 serà esdevingut on hauria de dir era esdevingut..
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bable que ho siguí d'una altra edició, potser Barcelona, Carles Amorós. Buscant
més edicions del Gamaliel, n'hem localitzat una, no descrita ais repertoris, que
actualment es troba a la Biblioteca Lambert Mata de Ripoll: Barcelona, Joan
Luschner, 1502. El més intéressant és que segons Norton (1978: 68), Carles
Amorós heretà els tipus i tot el material tipogràfic de Luschner. No hem tingut sort, però, en trobar l'epistola apòcrifa perqué al volum li manquen tres quaderns complets (a, f, i) i en Testât actual és difícil saber sí hi era o no la carta.
Finalment voldríem acabar parlant d'una altra edició perduda, si és que es
va arribar a imprimir, del Flos sanctorum que potser ja contenía la Carta de
Pilat a Tiberi. En un document publícat per Madurell / Rubió (1955: núm. 349),
datat el 29 d'octubre de 1519: l'ímpressor Caries Amorós promet a Bartomeu
Aguilar que en un termini de quatre mesos li entregará una bala de paper imprès
d'un Flos sanctorum ilustrat. ¿Va sortir de la impremta de Carles Amorós una
edició anterior a la de 1524 que és la que coneixem? Si aixi fou, no en tením
cap altra constància que aquest document.
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