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VI. SISENA SECCIÓ: Mc 9,30-10,52

La Sisena Secció té com a leitmotiv el tema del «camí», del camí personal de
Jesús, físic ensems que metafòric, sembrat d’incomprensions i escàndols, d’ensenyan-
ces adreçades als deixebles en privat i a la multitud de seguidors, així com de predic-
cions sobre la sort del Fill de l’home en contrast amb les ambicions de poder i l’obce-
cació dels Dotze. Consta de quatre períodes. En el primer (XIV, en el còmput global
de l’obra: 9,30-50), tot travessant Galilea (διa τ�ς ΓαλιλαÝας), s’apunta l’ensen-
yança impartida per Jesús als deixebles sobre l’Home sofrent [A] i, en la seqüència
correlativa, un cop arribats a Cafarnaüm, es contenen els reiterats advertiments
adreçats als deixebles sobre les ambicions de poder que s’han desfermat entre ells
durant el camí i el gravíssim perill d’escandalitzar els petits servidors [A’]. En el
segon (XV: 10,1-16), de camí cap a Judea passant per l’altra riba del Jordà (ε�ς τa
Âρια τ�ς ’IïυδαÝας πÛραν τï� ’IïρδÀνïυ), s’aborda l’ensenyança sobre el divorci
impartida a la multitud, primerament [A], i després als deixebles, en privat [B], insis-
tint en la manera com han d’acollir els petits servidors [A’]. En el tercer (XVI: 10,17-
31), en la continuació del camí (ε�ς �δÞν), després de la invitació al seguiment
adreçada a un home ric [A], Jesús instrueix els deixebles sobre el perill de les riqueses
[A’]. Finalment, en el quart període (XVII: 10,32-52), en el camí de pujada a Jerosòli-
ma (�ν τF� �δÿ� �ναâαÝνïντες ε�ς ‘IερïσÞλυµα), té lloc la darrera predicció de la
passió-resurrecció [A], esclaten les pretensions de poder dels fills de Zebedeu [B]
i s’escenifica la guarició del cec de Jericó, que reprèn el seguiment de Jesús en el si
del camí (�ν τF� �δÿ�) [A’].
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PERÍODE XIV. Mc 9,30-50: D’INCÒGNIT PER GALILEA: INSTRUCCIÓ ALS
DEIXEBLES SOBRE L’HOME SOFRENT; ESPERIT DE SERVEI VS. AMBI-
CIÓ DE PODER 

El període catorzè comprèn tan sols dues perícopes: A //\\ A’. En la primera es
narra l’ensenyança que Jesús impartí als deixebles durant la travessia de Galilea [A];
en la segona, la lliçó que els inculcà a Cafarnaüm sobre les ambicions de poder que els
Dotze havien atiat durant el camí [A’]. 

[A] Perícopa 53. Mc 9,30-32: Ensenyança de Jesús als deixebles sobre la sort del Fill
de l’home

La primera seqüència[A] (Per. 53) consta de tres elements: a // b \\ a’.En el pri-
mer i el darrer es narren succintament la travessia d’incògnit de Jesús acompanyat dels
deixebles per la regió de Galilea [a] i la total incomprensió mostrada pels deixebles
[a’] arran de la predicció de la passió, mort i resurrecció del Fill de l’home, predicció
que ocupa el centre de la perícopa [b]. 

[a] 9,30: Travessia d’incògnit per Galilea

En el primer element [a], Jesús i els seus deixebles travessen d’incògnit la regió de
Galilea.

868. �πïρεàïντï B* D, transiebant d Ψc 2427 a aur c f || παρ- � Bc P45 A L ∆ Ψ*
rell.

868) Segons la lliçó avalada pel Còdex Sinaític, Jesús i els seus deixebles estarien
de pas tan sols per Galilea. Segons els còdexs Vaticà i Bezae, feien una travessia per la
regió de Galilea.

[b] 9,31: Predicció sobre la passió, mort i resurrecció del Fill de l’home

En el segon element [b] es conté l’ensenyança reiterada de Jesús als deixebles sobre
la sort del Fill de l’home. 

869. (�λεγεν) α�τï�ς D, illis d � A rell || om. B 2427 k samss. 
870. � υ�eς (τï� �νθρñπïυ) B � A rell || υ�Þς D [vl NR]. 
871. (ε�ς øε�ρας) �νθρñπων B (s P45vid) � A rell, hominum d | �νθρñπων

�µαρτωλ�ν 157. 700 | �νÞµων Ψ || �νθρñπïυ D [vl NR].
872. �πïκτενï�σιν (α�τÞν) B � A rell, occident d || �πïκτεÝνïυσιν D [vl NR].
873. (καd) �πïκτανθεÝς B P45 � A rell || om.D d [vl NR].
874. µετa τρε�ς �µÛρας �ναστÜσεται B D, in tres dies resurget d � C* L ∆ Ψ

579. 892. 2427 pc it syhmg co || τF� τρÝτFη �µÛρÖα �ναστ. A C3 K M N U Θ Π 2. 119 ÷
aur f l vg sy | τ. τρÝτFη �µ. �γεÝρεται W 28 | τ. τρÝτFη �µ. �γερθÜσεται ƒ1.13.
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869) L’explicitació del pronom (no és imprescindible) recalca que la dita va
adreçada directament a ells i, per cert, amb insistència (doble impf., �δÝδασκεν … καd
�λεγεν).

870-871) La manca d’article davant «Fill de l’home» li confereix gran rellevància:
«un home/un representant de la humanitat». L’expressió υ�eς τï� �νθρñπïυ s’ha
presentat ja en 2,10.28; 8,31.38 i 9,9.12, sempre amb article. La manca d’article, per
part del Còdex Bezae, està relacionada amb el singular �νθρñπïυ, en comptes del
plural del text alexandrí que seria més normal. D’aquesta manera, la dita de Jesús es
converteix en un aforisme universal: «Un fill de l’home és lliurat a mans d’un home»,
mentre que en el text alexandrí se circumscriu a Jesús: «El fill de l’home és lliurat
a mans d’homes».

872-873) Amb el verb en temps present, el Còdex Bezae insisteix que la sort
d’aquest representant de la humanitat s’actualitza en el present de la comunitat:
παραδÝδïται … �πïκτεÝνïυσιν, mentre que el text alexandrí, amb el segon verb en
futur i amb l’afegitó d’un tercer aorist, παραδÝδïται … �πïκτενï�σιν … �πïκταν-
θεÝς, converteix l’aforisme en una predicció de futur molt detallada. 

874) El verb emprat en la predicció de la resurrecció fins ara ha estat sempre
�νÝστηµι, en sentit intransitiu (8,31; 9,9.10); �γεÝρω, en veu passiva, designarà el
moment puntual en què Jesús va ressuscitar (16,6; serà anticipat prolèpticament en
14,28).

[a’] 9,32: Els deixebles ignoren la predicció de Jesús i tenen por de fer-li preguntes

En el darrer element[a’], els deixebles no solament ignoren la dita de Jesús sinó
que tenen por d’interrogar-lo. No hi ha cap variant ressenyable.

[A] Perícopa 53. Mc 9,30-32
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B03

[a] 30 Havent sortit d’allí, es posa-
ren a travessar la regió de Galilea, però
no volia que ningú ho sabés. 

[b] 31 La raó és que anava ensen-
yant els seus deixebles i repetia que «el
Fill de l’home és lliurat a mans d’ho-
mes, i l’executaran; però, un cop execu-
tat, al cap de tres dies ressuscitarà». 

[a’] 32 Tanmateix, ells feien com si
ignoressin aquesta dita i tenien por d’in-
terrogar-lo.

D05

[a] 30 Havent sortit d’allí, es posa-
ren a travessar la regió de Galilea, però
no volia que ningú ho sabés. 

[b] 31 La raó és que anava instruint
els seus deixebles i els repetia que «un
Fill de l’home és lliurat a mans d’un ho-
me, i l’executen, però al cap de tres dies
ressuscitarà».  

[a’] 32 Tanmateix, ells feien com si
ignoressin aquesta dita i tenien por d’in-
terrogar-lo.



[A’] Perícopa 54. Mc 9,33-50: Les ànsies de poder dels Dotze vs. l’acolliment del petit
criat

La segona seqüència[A’] (Per. 54) consta de sis (set, segons el TA) elements amb
un doble centre: a b c //\\ c’ b’ a’. En el primer hi consta simplement la composició de
lloc [a]; en el segon, un cop arribats a la comunitat, Jesús pregunta als deixebles sobre
la discussió que havien entaulat entre ells pel camí [b]; ells callen, car havien discutit
sobre qüestions de poder, constituint aquest moviment el primer centre de la perícopa
[c]; en el segon centre, Jesús els posa com a model el petit criat [c’] (el TA el divideix
en dos: [d] i [c’]); Joan es dóna importància comunicant-li els impediments que han
posat a un exorcista que alliberava en nom d’ell, però que no pertanyia al grup [b’]; en
el darrer moviment, Jesús respon primerament a l’actitud discriminadora de Joan i a con-
tinuació adverteix severament els Dotze sobre el gravíssim perill de l’escàndol que
poden provocar les ambicions de poder entre els més senzills, els qui ja hi han renun-
ciat del tot [a’].

[a] 9,33a: Arribada a Cafarnaüm

En el primer element[a] es conté la nova composició de lloc, Cafarnaüm.

875. (Kαd) qλθïν B � W ƒ1 565. 1424 | �λθïσαν D, venerunt d || qλθεν A C K L
M N U ∆ Θ Π Ψ 2. 28 ÷ | ε�σ�λθεν ƒ13 700.

875) Pel que fa a la final en -σαν de l’aor. 2 de D05, vegeu 1,32; 6,14; 8,11.1

[b] 9,33b: Jesús interroga els deixebles sobre la discussió que havien mantingut pel
camí

En el segon element [b], Jesús, un cop ha arribat a la casa/comunitat, es posa a in-
terrogar els deixebles sobre les discussions que havien atiat entre ells en el si del seu
camí. No hi ha variants ressenyables.

[c] 9,34: Els deixebles callen, avergonyits per haver discutit quin seria el més impor-
tant

En el primer centre [c] de la perícopa el narrador ens assabenta que els deixebles
no van tornar mot i en desvela el motiu, inconfessable. 

876. (διελÛøθησαν) �ν τF� �δÿ� B � rell aur c ff2 k l co aeth; Diatp Or || om. D d A
∆ Π 1079. 1546 pca b f i q r1 sys; Diata.n.t. 
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1. Cf. B.–D.–R., § 84,2, n. 2: «In LXX und Papyri häufig.»



877. (τÝς) µεÝúων B A C K L M N U ∆ Θ Π Ψ 1. 2. 28. 118. 124. 157. 565. 579.
700. 1424. 1582 ÷ | µ. �στÝν � | Fq µ. 1071 |α�τ�ν µ. ε�η W ƒ13 || µ. γÛνηται α�τ�ν
D (esse illorum maior d) | α�τ�ν µ. γÛνηται Θ 565 [vl NR].

876) La repetició per part del text alexandrí de la locució �ν τF� �δÿÿ� (cf. v. ant.) és
deguda a una interpretació en sentit merament geogràfic de «el camí» al llarg del qual
havien anat discutint entre ells sobre quin esdevindria el més important quan s’instau-
rés el Regne de Déu. En canvi, el Còdex Bezae ho entenia en sentit teològic de «el
camí» de Jesús (cf. 1,2.3; 4,4.15; 8,3), el camí que el portarà a Jerosòlima (cf.
10,17.32.46.52; 11,8a.b D) i finalment a la creu. Per això no repeteix aquí �ν τF� �δÿ�.

877) No és el mateix dir que el nucli de la discussió raïa sobre «qui és el més
important d’ells» (B03, implícit; �01, explícit) o bé sobre «qui esdevindriael més
important d’ells» (D05 i Koridethi), amb l’accent posat en l’un i l’altre text en el terme
«important» (µεÝúων). Després de la dita insistent de Jesús sobre l’home sofrent,2

l’ambició creixent dels deixebles no fa sinó subratllar la manca de sensibilitat del grup,
sensibilitat que palesa l’evangelista: «Tanmateix, ells feien com si ignoressin aquesta
dita» (v. 32).

[c’] 9,35-37: Jesús posa davant els Dotze el model del criadet

En el segon centre [c’], en oposició amb el primer [c], Jesús convoca els Dotze i els
posa com a model l’esperit de servei del petit criat, amb un lòguion sobre la reciprocitat
de l’acció d’acollir. El text alexandrí el divideix en dos elements: un únic centre, la con-
vocatòria dels Dotze [d], i l’acció d’abraçar un infant, amb el lòguion corresponent [c’].

(V. 35) 878. καÝ B � rell || τÞτε D, tunc d [vl NR].
879. (�æñνησεν τïfς δñδεκα) καd λÛγει α�τï�ς. E� τις θÛλει πρ�τïς εrναι,

�σται πÀντων �σøατïς καd πÀντων διÀκïνïς B � rell || om. D d k.
(V. 36) 880. τe (παιδÝïν) D || om. B � rell [vl NR].
881. (�στησεν) α�τÞ B � rell || -Þν D (illum d) [vl NR].
882. �ναγκαλισÀµενïς B �2 A DC K M N U W Θ Π Ψ Ω ƒ1.13 2. 28. 124. 157.

565. 579. 700. 1071. 1424 ÷ | �γκαλι- �* || �νακλι- D*, cum complexus est d [vl
NR].

(V. 37) 883. ²ν τ�ν τïιïàτων παιδÝων B A K L M N U Π 2. 118. 157. 579. 700.
1071 ÷ | ²ν τ�ν παιδÝων τïàτων � C ∆ (Ψ) pc | �κ τ�ν τïιïàτων παιδÝων W 69
Θ ƒ13 565. (2542) it || τ�ν τïιïàτων παιδÝων D (quisquis ex huiusmodi pueris d) Γ
124 pc (k) sys.p.

884. �πd (τÿ� �νÞµατÝ µïυ) B � rell || �ν D, in d W 69 [vl NR].
885. (nς) iν �µb δÛøηται B L Ψ 124 | �µb δÛøεται � || iν �µb δÛêηται D A C K

M N U W ∆ Θ Π ƒ1.13 2. 28. 157. 565. 579. 700. 788. 1071. 1424 ÷. 

878-879) El text alexandrí, després d’insinuar Marc que Jesús anava a donar una lliçó
magistral (καd καθÝσας) als deixebles, addueix un lòguion, en contra de la pràctica habi-
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2. Vegeu supra, nos. 870-871.



tual dels evangelistes, anticipant-se al gest amb què Jesús sintetitzà la lliçó que pretenia
donar-los: primerament transcriu el lòguion en temps present (λÛγει): «Si algú vol ser el
primer (πρ�τïς), que es faci el darrer de tots i el servidor de tots»; a continuació narra
el gest de Jesús consistent a posar enmig dels Dotze un infant i abraçar-lo; finalment
transcriu un segon lòguion en temps passat (εrπεν): «Qui un de sol d’aquests infants acu-
lli...» En el Còdex Bezae no hi ha constància del primer lòguion, un lòguion que sí que
compartirà més endavant amb el text alexandrí en la perícopa on, a la pregunta de quin
d’ells «s’asseurà a la dreta o a l’esquerra» en el moment de l’entronització gloriosa del
Messies, Jesús els respondrà precisament amb aquest lòguion en temps present (λÛγει):
«El qui vulgui esdevenir important (µεÝúων) entre vosaltres, que sigui el vostre servidor,
i el qui vulgui ser el primer (πρ�τïς) d’entre vosaltres, que sigui l’esclau de tots»
(10,35-45). De fet, ni Mateu ni Lluc anticipen aquest lòguion en la perícopa del petit criat
(cf. Mt 18,1-5; Lc 9,46-48). És més, el Còdex Bezae no coordina (καd καθÝσας B �) la
lliçó magistral que Jesús pretenia impartir-los amb el silenci que ells havien donat per
resposta (ï� δb �σιñπων), ans bé remarca amb un adverbi (τÞτε καθÝσας D) que Jesús
reaccionà aleshorescridant els Dotze que «havien estat discutint quin esdevindria el més
important (µεÝúων) d’ells» i fent el gest de posar enmig d’ells el petit servidor.

880-881) Dues variants que no figuren en l’edició crítica de Nestle–Aland, pro-
bablement per haver-les jutjades intranscendents, deixen entreveure la finor del Còdex
Bezae i el caire més narratiu del text alexandrí. Segons el text comunament acceptat,
Jesús «prengué un criadet (παιδÝïν) i el va posar enmig d’ells (�στησεν α�τÞ,
neut.)», considerant que es tracta d’un criadet qualsevol o, millor encara, d’un infant
(així ho he traduït en el TA). El Còdex Bezae, en canvi, li preposa l’article i es refereix
a ell després en masculí, «prengué el criadet (τe παιδÝïν) i el va posar enmig d’ells
(�στησεν α�τÞν, masc.)», donant a entendre que es tracta d’un personatge representa-
tiu dels qui estan al servei dels altres, ben conegut dels oients.3

882) Dels dos únics passatges evangèlics on es diu que Jesús «abraçava els infants»
tan sols en tenim constància en el text alexandrí de Marc (�ναγκαλισÀµενïς, 9,36 B
�2 [�γκαλι- �*] D C i 10,16 B �). Segons el Còdex Bezae, en canvi, no es diu mai que
Jesús vagi «abraçar els infants», sinó que va fer «reclinar a taula» (�νακλισÀµενïς) el
criadet (Mc 9,36 D) i va «convocar» (πρïσκαλεσÀµενïς) els petits criats (10,16 D).
Una relectura purament narrativa va esmussar el sentit fort de l’original, evidenciant
que hom ja havia pres en sentit literal el terme παιδÝïν, «petit infant».

883) Tant el Còdex Vaticà com el Sinaític construeixen aquí el partitiu amb ²ν +
genitiu, mentre que el Còdex Bezae té el genitiu tan sols.4

884) Els còdexs Vaticà i Sinaític empren la preposició �πÝ + datiu (�πd τÿ� �νÞµατÝ
µïυ), en sentit metafòric quasi local («sobre la base del nom, com si fos jo»),5 mentre

JOSEP RIUS-CAMPS198

3. Es tracta d’una tècnica atestada pel Còdex Bezae i que es remunta sens dubte a l’original
marquià consistent en fer concertar en masc. substantius neutres quan representen persones: cf.
1,10.26; 4,8.36; 5,9.10.13; 9,18.26.36. Es podria objectar que el mateix narrador empra el neutre
a continuació (�νακλισÀµενïς α�τÞ). L’evangelista fila molt prim: en el primer cas, posa
enmig d’ells la personadel criadet; en el segons cas, fa reclinar a taula el criadet qua talis,
essent així que no li corresponia asseure’s a taula. 

4. Cf. B.–D.–R., § 164.
5. «�πÝ + dat. indicating the ground of an action [Graecitas] §126» (ZERWICK – GROSVE-

NOR, Analysis, 138). 



que el Còdex Bezae prefereix aquí la preposició �ν + datiu (�ν τÿ� �νÞµατÝ µïυ), fent
ús d’una frase litúrgica.6

885) El Còdex Bezae empra sempre conseqüentment en els Sinòptics el subjuntiu
aorist en la fórmula nς iν δÛêηται, mentre que el Còdex Vaticà (el Sinaític ho llegeix en
ind. pr., sense�ν) empra aquí i en Lc 9,5 i 10,10 el subjuntiu present δÛøηται/ δÛøωνται.
La diferència és quasi imperceptible, però l’aspecte puntual de l’aorist és preferible. 

[b’] 9,38: Actitud discriminatòria de Joan

En el cinquè element [b’], Joan replica a Jesús que han intentat d’impedir que
expulsés dimonis a un exorcista que no pertanyia al grup de deixebles.

886. �æη (α�τÿ�) B � L ∆ Θ Ψ 579. 1071 || �πεκρÝθη D (respondens d) 1424 |
�πεκρÝθη δÛ A E K M N U Y Π Ω ƒ1 2. 28. 118. 124. 157 ÷ | καd �πïκριθεÝς W ƒ13

565. 700. 1346.
887. � ’IωÀνης B | � ’IωÀννης � C E L M W ∆ Θ Ψ Ω 118. 565. 579. 700. 1071.

1424 || ’IωÀννης D, Iohannes d A K N U Y Π ƒ1.13 2. 28. 124. 157. 1346 ÷ [vl NR].
888. καd εrπεν D (dixit d) | εrπεν W ƒ13 1346 | καd λÛγει ƒ1 28. 2542 it bomss | λÛγει

565. 700 | λÛγων E K L M N U Y Π Ω 118. 124. 157. 1071. 1424 ÷ f q (syh) || om. B
� C ∆ Θ Ψ 579. 892. 2427 pcsyp.

889. καd �κωλàïµεν α�τÞν, Âτι ï�κ �κïλïàθει �µ�ν B � ∆ Θ 0274. (2427 �µ�ν)
pc aur f sys.p.pal (co) | κ. �κ. α�., Âτι ï�κ �κïλïυθε� �µ�ν Ψ 892 | κ. �κ. α�., Âτι ï�κ
�κïλïυθε� µεθ’ �µ�ν L | κ. �κωλàσαµεν α�., Âτι ï�κ �κïλïυθε� �µ�ν C 579.
1071. 1342 aur f co aeth || nς ï�κ �κïλïυθε� µεθ’ �µ�ν, καd �κωλàïµεν α�τÞν D |
nς ï�κ �κ. �µ�ν, κ. �κ. α�τÞν ƒ1 | nς ï�κ �κ. �µ�ν, κ. �κωλàσαµεν α�τÞν (W
�κïλïàθει) ƒ13 28. 205. (565 �κïλïàθει). 700. 1241. 1243. 1346. 1424. (2542) pc lat,
qui non sequitur nobiscum, et prohibuimus eum d | nς ï�κ �κ. �µ�ν, κ. �κωλàσαµεν
α�τÞν, Âτι ï�κ �κïλïàθει �µ�ν A K M N U Π 2. 118. 157 ÷ syhmg; Bas.

886-888) Joan (’IωÀνης/-νν-)7 no es limita a «dir» (�φη, TA), sinó que «li replicà
dient» (�πεκρÝθη … καd εrπεν D), conferint així molta solemnitat a la rèplica, en con-
sonància amb la construcció asindètica que presenten ambdós textos al principi
d’aquest nou element.

889) Segons el text alexandrí, els Dotze, representats per Joan, haurien intentat
d’impedir a un exorcista anònim que expulsés dimonis en nom de Jesús, perquè no
«ensseguia», com si fossin ells el punt de referència del verb �κïλïυθÛω, un terme
tècnic per a expressar el discipulat. En el Còdex Bezae s’inverteixen els membres de la
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6. Vegeu J. READ-HEIMERDINGER, The Bezan Text of Acts. A Contribution of Discourse
Analysis to Textual Criticism, Sheffield: Sheffield Academic Press, 2002, pp. 199-200. En el par.
de Mt 9,5 i de Lc 9,48 tots els còdexs retenen la prep. �πÝ + dat. En una expressió semblant, en
Lc 9,49 s’invertiran els termes: els còdexs Vaticà i Sinaític empraran la prep. �ν + dat., mentre
que el Còdex Bezae usarà �πÝ + dat.

7. En Mc, B03 empra sempre ’IωÀνης, amb una sola ν, tant per a Joan Baptista com per al
fill de Zebedeu; D05 i �01, sempre ’IωÀννης, amb dues νν.



frase parlant senzillament d’«un que no ve seguint amb nosaltres» i afegint «i hem
intentat d’impedir-li-ho», sense explicitar la raó (implícita) d’aquest intent d’impedir,
no reeixit.8 Noteu la conflació perpetrada per molts uncials i la majoria de minúsculs.

[a’] 9,39-49: Resposta de Jesús a l’actitud discriminatòria de Joan i advertiment molt
sever adreçat als Dotze sobre el gravíssim perill de l’escàndol

El darrer element[a’], d’una llargària desproporcionada, conté una doble presa de
posició de Jesús: primerament, davant l’actitud discriminatòria de Joan i, tot seguit,
davant l’escàndol que els Dotze poden causar als petits servidors amb la seva actitud
prepotent i ambiciosa.

(V. 39) 890. (� δb) ’Iησï�ς εrπεν B � rell || �πïκριθεdς εrπεν D, at ille respon-
dens d 565 it | εrπεν W ƒ1.13 28. 2542 pcsys. 

891. (κωλàετε) α�τÞν B � rell || om. D d [vl NR].
(V. 40) 892. �µ�ν … �µ�ν B � C W Γ ∆ Θ Ψ ƒ1.13 2. 28. 157. 565. 579. 892.

1071. 1241. 2427. 2542 k sys.hmgco; Bas | �µ�ν … �µ�ν L pc | �µ�ν … �µ�ν X 118
pc || �µ�ν … �µ�ν D, vos … vobis d A M N U Π 124. 700. 1424 ÷ lat syp.h boms.

(V. 41) 893. �ν �νÞµατι (Âτι) B �2 A C* K L N Π* Σ Ψ ƒ1 1. 579. 892. 1071.
1241. 1342. 1424. 1582*. 2427 al sy || �ν τÿ� �ν. µïυ D H M ∆ Θ 28. 565. 700. 1243.
1292. 1505. 2542 al | �ν �ν. µïυ �* C3 U W Π2 2. 118. 124. 157. 180. 205. 597. 1006.
1010. 1582c ÷, in nomine meo d latt syhmg co aeth; Aug | �πd τ. �ν. µïυ ƒ13 (1346). 

(V. 42) 894. (nς iν) σκανδαλÝσFη B � rell, scandalizaverit d || -úFη D [vl NR].
895. τïàτων B D, his d � A C L M2 N Y* ∆ Θ ƒ1 28. 124. 565. 579. 700. 1071.

1424 || µïυ W | om.K M* S U Γ Π Ψ ƒ13 2. 157. 892. 1346 ÷.
896. (τ�ν) πιστευÞντων ε�ς �µÛ B A C2 L K M N U W Θ Π Ψ ƒ1.13 2. 28. 124.

157. 180. 205. 565. 579. 597. 700. 892. 1006. 1010. 1071. 1241. 1243. 1292. 1342.
1424. 1505. 2427 ÷ lat sy sa bo fay aeth; Diat Aug | πιστευÞντων � ∆ it bomss ||
πÝστιν �øÞντων D, fidem habentium d C* a.

897. περÝκειται B � rell || -Ûκειτï D, circumdaretur d W [vl NR].
898. περd (τeν τρÀøηλïν) B � rell || �πÝ D (collo, dat. d) [vl NR].
899. âÛâληται ε�ς τcν θÀλασσαν B � rell || ε�ς τ. θÀλ. �âλÜθη D, in mare mitte-

retur d | �âλÜθη ε�ς τ. θÀλ. W Θ [vl NR].
(V. 43) 900. (�aν) σκανδαλÝσFη B � L W ∆ Ψ 579. 892. 2427 pc || -úFη D (scanda-

lizat d) A C E H K M N Y Θ Π ƒ1.13 2. 28. 157. 565. 700. 1071. 1424 ÷.
901. (καλÞν ) �στÝν σε B � C L ∆ Ψ ƒ13 28. 565. 700. 1424 || �στÝν σïι D, est tibi

d |σïÝ �στιν A K M N U W Π ƒ1 2. 124. 157. 1071 ÷ [vl NR].
902. τaς (δàï øε�ρας) B � rell || om. D Ψ 1071 [vl NR].
903. �πελθε�ν ε�ς τcν γÛενναν, ε�ς τe π�ρ τe �σâεστïν B �2 C Θ 2427 ÷ aur

l vg (syh sa) bo(mss) | �πελθε�ν ε�ς τ. γÛεν. �1 L ∆ Ψ 0274. 700. 892 pc syp | �πελθε�ν
ε�ς τe π�ρ τ. �σâ. W ƒ1.13 28 pc sys | ε�σελθε�ν ε�ς τ. γÛεν., ε�ς τe π�ρ τ. �σâ. �* (r1)
|| âληθ�ναι ε�ς τ. γÛεν., Âπïυ �στdν τe π�ρ τ. �σâ. D, mitti in gehennam, ubi est
ignis inextinguibilis d k (a f). 

JOSEP RIUS-CAMPS200

8. Cf. B.–D.–R., § 326.



(V. 44) 904. Âπïυ � σκñληê α�τ�ν ï� τελευτÖ� καd τe π�ρ ï� σâÛννυται D
(ubi vermis eorum non morietur et ignis non extinguetur d) A K M N U Θ Π ƒ13 2.
157. 180. 579. 597. 700. 1006. 1010. 1071. 1346. 1424. 1505 ÷ lat syp.h; Irlat Chrom
Aug || om. B � C L W ∆ Ψ 0274 ƒ1 28. 205. 565. 892. 2427 pc k sys.palco.

(V. 45) 905. καd �aν (κiν D) … σκανδαλÝúFη (-ει �) B D (scandalizat d) � rell ||
-σFη (L) W [vl NR].

906. (καλÞν [+ γÀρ A K Π 1071]) �στÝν σε B � A C F K L N ∆ Θ Π Ψ ƒ13 1. 2.
118. 565. 579. 700. 1424 ÷ || σïÝ �στιν D M2 W 124. 157 | �στÝν σïι M* U 1582.
1071, est tibid.

907. ε�σελθε�ν ε�ς τcν úωcν [+ κυλλeν j �] øωλÞν B � A C K L M N U W ∆ Π
Ψ ƒ13 2. 124. 157. 579. 1071. 1424. 1582 ÷ || øωλ. ε�σελ. ε�ς τ. úωcν α�ñνιïν D, clo-
dum introire in vitam aeternamd | øωλ. ε�σελ. ε�ς τ. úωÜν 565. 700 [vl NR].

908. âληθ�ναι ε�ς τcν γÛενναν B D, mitti in gehennam d rell || ε�ς τ. γÛεν. âληθ.
� [vl NR].

909. ε�ς τe π�ρ τe �σâεστïν D, in ignem <in>extinguibilemd A K M N U Θ Π
ƒ13 2. 157. 180. 565. 579. 597. (700). 1006. 1010. 1071. 1241. 1243. 1292. 1346. 1424
÷ (lat syh); Aug || om. B � C L W ∆ Ψ 0274 ƒ1 (28). 892. 2427 pc b k sys.p co.

(V. 46) 910. Âπïυ � σκñληê α�τ�ν ï� τελευτÖ� καd τe π�ρ ï� σâÛννυται D,
ubi vermis eorum non morietur et ignis non extinguitur d A K M N U Θ Π ƒ13 2. 157.
180. 579. 597. (700). 1006. 1010. 1071. (1241). 1243. 1292. 1342. 1346. 1424 ÷ lat
syp.h.pal; Aug || om. B � C L W ∆ Ψ 0274 ƒ1 28. 205. 565. 892. 2427 pc b k sys co.

(V. 47) 911. (καd) �aν … σκανδαλÝúFη B � rell || … ε� σκανδαλÝúει D (ει puncto
supraι positoDp.m.), quod si … scandalizatd | ε� … -σFη W [vl NR].

912. (καλÞν) σÛ �στιν B � Ψ 1424 | �στÝν σε L ∆ Θ 700 || σïÝ �στιν D A C K N
U Π ƒ1 2. 124. 157. 1071 ÷ | �στÝν σïι M* 579, est tibi d | �στιν ƒ13 124 [vl NR].

913. âληθ�ναι ε�ς τcν (– B L Ψ 28) γÛενναν B � rell || �πελθε�ν ε�ς τ. γÛεν. D,
ire in gehennam d ƒ1 1424.

(V. 49) 914. π�ς γaρ (+ �ν � 1342) πυρd �λισθÜσεται (-γηθÜσεται W) B � L W
∆ 0274 ƒ1 1. (α�λ- 28*). 118. 205. 565. 579. 700. 788. 1006. 1342. 1582* pc sys sa
bopt Did | π�ς γ. (+ �ν C) πυρd �λ. (�ναλωθÜσεται Θ) καd π�σα θυσÝα �λd
�λισθÜσεται (�ναλωθÜ- Ψ) A C K M N U Θ Π Ψ ƒ13 2. 124. 157. (579). 1071.
1424. 1582c. (2427) ÷ lat syp.h bopt || π�σα γaρ θυσÝα �λd �λισθÜσεται D, omne
enim sacrificium sali salieturd it; Ambr Chrom. 

(V. 50) 915. (�νÀλαλïν) γÛνηται B � rell || γενÜσεται D, fuerit d | µωρανθF� W
(579) [vl NR].

890) El text alexandrí es veu constret a explicitar el nom de «Jesús», absent en tota
aquesta perícopa en el Còdex Bezae, com en tantes altres perícopes. D’altra banda, el
Còdex Bezae reprodueix aquí els termes de la rèplica de Joan (�πïκριθεdς εrπεν),
conferint la mateixa solemnitat a la rèplica que a la contrarèplica. 

891) Novament el text alexandrí té necessitat d’explicitar el pronom: «Desistiu
d’impedir-li-ho!»9 El Còdex Bezae és més categòric: «Desistiu d’impedir/de posar
impediments!», deixant entendre que no és la primera vegada.
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9. Cf. B.–D.–R., § 427,4. La negació de l’imper. pr. connota la idea de «deixar de fer quel-
com».



892) La doble vl �µ�ν … �µ�ν (B �) > �µ�ν … �µ�ν (D) podria ser deguda
a itacisme. Tanmateix, pel par. de Lc 9,50 (�µ�ν … �µ�ν B D), m’inclino a donar la
raó al Còdex Bezae, ja que són els deixebles els qui amb la seva actitud prepotent no
paren de crear-se enemics.

893) En comptes de repetir l’expressió �ν τÿ� �νÞµατÝ µïυ (D, cf. 38), referida ara
al fet de donar a beure un got d’aigua (el mínim que hom pot fer), el Còdex Vaticà
empra la construcció�ν �νÞµατι Âτι (B) en el sentit de «pel fet que sou…» 

894, 900, 905, 911) Pel que fa a la construcció del verb σκανδαλÝúω, hi ha lleuge-
res diferències tant en el si de B � com respecte a D: el text alexandrí empra 2x
�ν/�Àν + subj. aor. (vv. 42, 43) i 2x �Àν + subj. pr. (vv. 45, 47), mentre que el Còdex
Bezae empra 3x �Àν + subj. pr. (vv. 42, 43, 45) i 1x ε� + ind. pr. (v. 47). Tenint en
compte que l’ús del subjuntiu present o de l’aorist afecta l’aspecte del verb,10 el text
alexandrí oscil·la entre una forma d’escàndol puntual, eventual (subj. aor.), i una altra
d’escàndol efectiu, reiterat (subj. pr.), mentre que segons el Còdex Bezae Jesús adver-
teix seriosament els deixebles del perill d’escàndol reiterat, però va més enllà, a propò-
sit de «l’ull» en quant origen de tota mena d’aspiracions i d’ambicions (el cas present),
fent referència a una possibilitat d’un escàndol imminent en optar per una condició real
amb ε� i l’indicatiu present. 

895-896) Segons el Còdex Bezae, «el criadet» que Jesús ha proposat com a model
als Dotze és «un dels petits que tenen fe», és a dir, forma part del grup de seguidors
que no tenen aspiracions de grandesa. El text alexandrí distingeix entre «un dels petits
que creuen en mi» i d’altres petits no creients, és a dir, ho entén en sentit literal.

897-899) Un eventual escàndol dels deixebles (TA) seria tan greu que, segons el
text alexandrí, «més li valdria que li cenyeixin (ε� περÝκειται, condició real)11 una
mola de molí entorn (περÝ) del coll i el deixin tirat (âÛâληται, pf.) en el mar», accen-
tuant així al màxim el càstig merescut. El Còdex Bezae és més circumspecte: proposa
una condició irreal (ε� περιÛκειτï, impf.), no és tan realista («sobre [�πÝ] el coll»)
i parla d’una eventualitat (�âλÜθη, aor. passiu).

901, 906, 912) La diferència entre �στÝν σε (B �) i �στÝν σïι (D) rau en l’assigna-
ció del pronom com a subjecte de l’infinitiu (σε … ε�σελθε�ν), «més val que tu
entris…», o com a complement indirecte de �στÝν, «més et val d’entrar…» L’un i l’al-
tre text són conseqüents en l’ús diferenciat d’aquesta expressió en les tres recurrències
(vv. 43, 45 [amb l’odre canviat en D], 47 [amb l’ordre canviat en B D �]). 

902) Un detall gairebé insignificant, la manca d’article davant el numeral, posa
l’èmfasi en el primer i el tercer elements d’una descripció ternària (vv. 43, 45, 47: δàï
øε�ρας … τïfς δàï πÞδας … δàï �æθαλµïàς, D) o tan sols en el tercer (τaς δàï
øε�ρας … τïfς δàï πÞδας … δàï �æθαλµïàς, B �).

903, 908, 913) Pel que fa a l’expressió �πελθε�ν/âληθ�ναι ε�ς τcν γÛενναν, repe-
tida 3x, B � (� inverteix l’ordre dels incisos en el central) llegeixen �πελθε�ν
(ε�σελθε�ν �*)… âληθ�ναι … âληθ�ναι, mentre que D presenta la sèrie âληθ�ναι
… âληθ�ναι … �πελθε�ν, insinuant en el tercer advertiment, el més incisiu (condició
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10. Cf. B.–D.–R., § 373, 1a i n. 3.
11. La duresa del càstig que aquí es proposa (cf. ZERWICK, Graecitas, § 311), inclina alguns

gramàtics a suposar que hi ha casos aïllats en què l’aparent condició real envaeix el camp de la
irreal (cf. B.–D.–R., § 372,3).



real), que si els Dotze no deixen de posar obstacles escandalitzant els més petits seran
ells directament els qui «se n’aniran» a la gehenna. «Gehenna» i «foc» vénen a ser
expressions equivalents, però mentre que els còdexs Vaticà i Sinaític la identifiquen
amb el «foc» (ε�ς … ε�ς …), el Còdex Bezae precisa sempre que «el foc» es troba a la
«gehenna» (ε�ς … Âπïυ �στÝν).

904, 909-910) Pel que fa al refrany popular, Âπïυ � σκñληê α�τ�ν ï� τελευτÖ�
καd τe π�ρ ï� σâÛννυται, inspirat en Is 66,24, el Còdex Bezae el repeteix 3x (vv. 44,
46 i 48), mentre que el text alexandrí solament el refereix a propòsit del tercer adverti-
ment (v. 48), ometent-lo en les altres dues ocasions (vv. 44, 46). La triple cadència està
en perfecta concordança amb el triple advertiment i reflecteix un típic recurs estilístic
del judaisme per a inculcar quelcom molt important.

907) L’avantatge d’amputar el membre del cos comunitari que podria provocar un
escàndol es formula igualment 3x (vv. 43, 45, 47), però variant l’expressió que fa
referència al membre amputat. Pràcticament coincideixen ambdós textos, si bé en el
Còdex Bezae s’aprecia millor l’in crescendo: κυλλeν ε�σελθε�ν ε�ς τcν úωcν …
øωλeν ε�σελθε�ν ε�ς τcν úωcν α�ñνιïν … µïνÞæθαλµïν ε�σελθε�ν ε�ς τcν
âασιλεÝαν τï� θεï�. (El text alexandrí omet α�ñνιïν en l’incís central (v. 45) i en
canvia l’ordre col·locant øωλÞν al terme d’aquest.) 

914-915) L’enigmàtic aclariment final (γÀρ) —té l’aspecte més aviat d’una glossa
tardana del mateix evangelista— fa referència a la «sal» i la posa en relació amb la
invitació a «fer les paus entre ells», si bé amb un plantejament molt diferent en l’un i
l’altre text. Segons l’alexandrí, es tracta de la «sal» que té «cadascun (π�ς)» i que «ha
de ser salada amb foc», en una implícita referència al «foc» escatològic de què acaba
de parlar. Segons el Còdex Bezae, en canvi, es tracta de la «sal» amb què «tota ofrena
(π�σα θυσÝα) ha de ser salada», al·ludint a les ofrenes ofertes en holocaust al Senyor
de Lv 2,11-13 LXX , en les quals mai no podia faltar-hi la «sal», símbol de l’aliança
perpètua que Déu havia segellat amb el seu poble. Una minsa diferència entre l’un i
l’altre text rau en el temps del verb de la pròtasi (γÛνηται, subj. aor., o γενÜσεται, fut.
aor.), diferència que gairebé no afecta el sentit.12 En els manuscrits bizantins s’aprecia
una conflació de l’un i l’altre text.

[A’] Perícopa 54. Mc 9,33-50
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B03 

[a] 33a Vingueren a Cafarnaüm. 
[b] 33b Un cop hagué arribat a la

casa, els anava preguntant: «Què discu-
tíeu pel camí?» 

[c] 34 Ells callaven, ja que entre ells
havien discutit pel camí qui era el més
important d’ells. 

D05 

[a] 33a Vingueren a Cafarnaüm. 
[b] 33b Un cop hagué arribat a la

comunitat, els anava preguntant: «Què
discutíeu pel camí?» 

[c] 34 Ells callaven, ja que entre ells
havien discutit quin esdevindria el més
important d’ells. 

12. Vegeu B.–D.–R., § 373,3.
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[d] 35 S’assegué, va cridar els Dotze
i els diu: «Si algú vol ser el primer, que
es faci el darrer de tots i el servidor de
tots.»  

[c’] 36 Prengué un infant el va posar
enmig d’ells, el va abraçar i els digué:
37 «Qui un de sol d’aquests infants acu-
lli com si fos jo, m’acull a mi; i qui
m’aculli, no m’acull a mi, sinó el qui
m’ha enviat.» 

[b’] 38 Li digué Joan: «Mestre,
n’hem vist un que en el teu nom expul-
sava dimonis, i hem intentat d’impedir-
li-ho, atès que no ens venia seguint.» 

[a’] 39 Però Jesús digué: «Desistiu
d’impedir-li-ho! No hi ha ningú, en
efecte, que faci un portent en el meu
nom i que pugui aviat parlar malament
de mi: 40 perquè qui no està contra
nosaltres, està a favor nostre. 41 Qui us
doni de beure, en efecte, un got d’aigua
pel fet que sou del Messies, us asseguro
que no perdrà la seva recompensa.
42 Però qui escandalitzés un de sol d’a-
quests petits que creuen en mi, més li
valdria que li cenyeixin una mola de
molí entorn del coll i el deixin tirat en el
mar. 43 I si t’escandalitzés la teva mà,
amputa-la: més val que tu entris manc
a la vida, que tenint les dues mans anar-
te’n a la gehenna, al foc inextingible.
(44) 45 I si el teu peu t’escandalitza,
amputa’l: més val que tu entris a la vida
coix, que tenint els dos peus ser llençat
a la gehenna. (46) 47 I si el teu ull
t’escandalitzés, extreu-te’l: més val que
entris borni en el Regne de Déu, que te-
nint dos ulls ser llençat a una gehenna,
48 on el cuc del seu remordiment no
mor i el foc no s’apaga. 

49 Tothom, en efecte, ha de ser salat
amb foc. 50 Bona és la sal, però si la sal
perdés la salabror, amb què l’assaona-

[c’] 35 Aleshores s’assegué i va cri-
dar els Dotze; 

36 prengué el criadet i el va posar
enmig d’ells; el féu reclinar a taula i els
digué: 37 «Qui un d’aquest criadets acu-
lli en el meu nom, m’acull a mi; i qui
m’hagi acollit, no m’acull a mi, sinó el
qui m’ha enviat.»  

[b’] 38 Li replicà Joan dient: «Mes-
tre, n’hem vist un que en el teu nom ex-
pulsava dimonis, un que no ve seguint
amb nosaltres, i hem intentat d’impedir-
li-ho.» 

[a’] 39 Ell, però, replicà dient:
«Desistiu d’impedir! No hi ha ningú, en
efecte, que faci un portent en el meu
nom i que pugui aviat parlar malament
de mi: 40 perquè qui no està contra
vosaltres, està a favor vostre. 41 Qui us
doni de beure, en efecte, un got d’aigua
en el meu nom perquè sou del Messies,
us asseguro que no perdrà la seva recom-
pensa. 42 Però qui escandalitzi un de sol
d’aquests petits que tenen fe, més li val-
dria que li cenyissin una mola de molí
sobre el coll i el tiressin al mar. 43 I si
t’escandalitza la teva mà, amputa-la: més
et val d’entrar manc a la vida, que tenint
dues mans ser llençat a la gehenna, on hi
ha el foc inextingible, 44 on el cuc del
seu remordiment no mor i el foc no
s’apaga. 45 I si el teu peu t’escandalitza,
amputa’l: més et val d’entrar coix a la
vida definitiva, que tenint els dos peus
ser llençat a la gehenna, al foc inextingi-
ble, 46 on el cuc del seu remordiment no
mor i el foc no s’apaga. 47 I el teu ull, si
t’escandalitza, extreu-te’l: més et val
d’entrar borni en el Regne de Déu, que
tenint dos ulls anar-te’n a la gehenna,
48 on el cuc del seu remordiment no mor
i el foc no s’apaga. 

49 Tota ofrena, en efecte, ha de ser
salada amb sal. 50 Bona és la sal, però
si la sal perdés un dia la salabror, amb



PERÍODE XV. Mc 10,1-16: PELS CONFINS DE JUDEA: ENSENYANÇA
SOBRE LA QÜESTIÓ DEL REPUDI I L’ACOLLIMENT DELS PETITS SER-
VIDORS

El període quinzè comprèn tres perícopes: A // B \\ A’. En la primera, situada en els
confins de Judea, es narra l’ensenyança que Jesús impartí a la multitud sobre el repudi
[A]; en la central, repeteix la lliçó per als deixebles en el si de la comunitat [B]; final-
ment, en la darrera, adverteix els deixebles que si no es fan com els petits servidors no
podran formar part del Regne de Déu [A’].

[A] Perícopa 55. Mc 10,1-9: Ensenyança de Jesús a la multitud sobre la qüestió del
repudi

La primera seqüència[A] (Per. 55) consta de sis elements disposats linealment:
a b c d e f.El primer conté la composició de lloc, pels confins de Judea, a l’altra
banda del Jordà [a]; en el segon, Jesús es posa a ensenyar a la multitud que ha acudit
a ell [b]; en el tercer, li plantegen la qüestió del repudi [c]; en el quart, Jesús els pre-
gunta sobre què els manà Moisès [d]; en el cinquè, responen esgrimint la permissió
mosaica de repudiar la dona amb una acta de divorci [e]; en el darrer, finalment, Jesús
puntualitza que el projecte del Déu creador és superior a la concessió que els havia fet
Moisès [f].

[a] 10,1a: Arribada als confins de Judea

En el primer element [a], Jesús es dirigeix als confins de Judea, per l’altra riba del
Jordà.

916. καd πÛραν B � C* L Ψ 0274. 892. 2427 pc co | κ. διa τï� πÛραν 1071 | δ. τ.
πÛραν A E K M N U Π 2. 157. 700. 1006. 1010. 1292. 1505 ÷ syh || πÛραν D, in
finesd C2 G W ∆ (+ τï� Θ) ƒ1.13 28. 118. 205. 565. 579. 1241. 1243. 1342. 1424. 2542
al latt sys.p aeth; Aug.

916) Els còdexs Vaticà i Sinaític coordinen (amb vll) dues precisions geogràfi-
ques: «se’n va cap als confins de la Judea i a l’altra riba del Jordà», a no ser que es
prengui el καÝ en sentit epexegètic («és a dir»). El Còdex Bezae les juxtaposa: «se’n
va cap als confins de la Judea, a l’altra riba del Jordà». Fins ara ens trobàvem a la
regió de Galilea (9,30) i, més en concret, a Cafarnaüm (9,33). La composició de lloc
apunta al territori pagà que es troba «a l’altra riba del Jordà», però en «els confins de
la Judea». 
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ran? Tingueu sal dins vosaltres matei-
xos i feu les paus entre vosaltres.»

què l’assaonaran? Tingueu sal dins vosal-
tres mateixos i feu les paus entre vos-
altres.»



[b] 10,1b: Confluència d’una/de la multitud i ensenyament iterat de Jesús

En el segon element[b], conflueixen de nou unes multituds/la multitud i Jesús es
posa a ensenyar-los.

917. (καd) συµπïρεàïνται πÀλιν �øλïι B � A C K L M N U ∆ Π Ψ 2. (124).
157. (579). 1071. 1424 ÷ | -εται �øλïς W ƒ13 | -εται πÀλ. �øλïς πïλàς ƒ1 ||
συνÛρøεται (-ïνται 565) πÀλ. � �øλïς D Θ 565. 700 [vl NR].

918. καd �ς ε�ñθει B � rell || �ς ε�ñθει, καÝ D, sicut consue<ve>rat, et d [vl
NR].

917-918) Segons el text alexandrí, «s’apleguennovament unes multituds(�øλïι)»
indeterminades entorn de Jesús, i aquest, «com de costum,novament els anava ense-
nyant». El Còdex Bezae, en canvi, precisa que «es reuneixnovament la multitud (�
�øλïς), com de costum», entorn d’ell, amb una clara referència a 9,25, i que Jesús
«novament els anava ensenyant». La indeterminació, «unes multituds», sense possibili-
tat de ser identificades amb la seva darrera presència en la perícopa del noi «epilèptic»
(9,14-27), deu tenir a veure amb la identificació que farà tot seguit el mateix text ale-
xandrí dels qui interrogaren Jesús amb «uns fariseus», com veurem a continuació. El
text alexandrí prefereix assignar la locució adverbial, «com de costum», al verb
«ensenyar»; el Còdex Bezae l’assigna al verb «reunir-se».

[c] 10,2: Plantejament de la qüestió del repudi

En el tercer element[c], plantegen a Jesús la qüestió del repudi.

919. καd πρïσελθÞντες Φαρισα�ïι �πηρñτων B K L M Γ ∆ Ψ 28. 700. 892.
2427 pm bo | κ. πρ. ï� Φαρ. �πηρñτων � C N Y Ω 579. 1071. 1241 pm | κ. πρ.
Φαρ. �πηρñτησαν A K U Π 2. 28. 69. 118. 700. 788 ÷ | κ. πρ. ï� Φαρ. �πη-
ρñτησαν N Y Ω ƒ(1).13 157. 1424 | ï� δb Φαρ. πρ. �πηρñτων Θ 565. 2542 pc sams(s)

| ï� δb Φαρ. πρ. �πηρñτησαν W || καd �πηρñτων D, et interrogabantd it sys

(samss).

919) Segons el text alexandrí, foren «uns fariseus» (B A i altres) o «els fariseus» (�
C W i altres) els qui «s’atansaren» a Jesús a fi d’interrogar-lo sobre la qüestió del repu-
di, cosa que no s’adiu amb la composició de lloc d’aquesta perícopa, car es pressuposa
que ens trobem en territori pagà. Segons el Còdex Bezae, en canvi, es dóna a entendre
que foren els mateixos deixebles els qui li plantejaren la qüestió, com precisarà en la
perícopa següent. L’imperfet �πηρñτων de l’un i l’altre text pressuposa iteració i in-
sistència en l’interrogatori.

[d] 10,3: Pregunta de Jesús sobre la Llei mosaica del repudi

En el quart element[d], Jesús respon preguntant-los pel que els manà Moisès. No
hi ha variants significatives.
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[e] 10,4: Resposta: Moisès permeté de repudiar la dona amb una acta de divorci

En el cinquè element[e], (els fariseus, TA) li contesten que Moisès els permeté de
repudiar la dona redactant una acta de divorci. 

920. δï�ναι (γρÀψαι) D, dare d || om.B � rell [vl NR].

920) Amb el doble infinitiu el Còdex Bezae puntualitza que Moisès no solament els
«permeté d’escriure una acta de divorci» (TA), sinó també de donar-ho per escrit.

[f] 10,5-9: Jesús declara que el designi del Déu creador és superior al precepte mo-
saic

En el darrer element[f], Jesús deixa ben clar, d’una banda, que Moisès va permetre
de repudiar la dona a causa de la duresa de cor del poble d’Israel; d’altra banda, però,
puntualitza que en el projecte inicial de Déu home i dona constituïen un tot inseparable.

(V. 5) 921. � δb ’Iησï�ς εrπεν α�τï�ς B � C L ∆ Θ Ψ 579. (892*). 2427 pc (c)
co || καd �πïκριθεdς � ’Iη. εrπ. D, et respondens Iesus aitd (lat sys.p) | κ. �π. � ’Iη.
εrπ. α�τ. A K M N U W Π ƒ1.13 2. 28. 157. 565. 700. 1071. (1424) ÷. 

922. (�γραψεν) �µ�ν B � rell || Mωϋσ�ς D, Moysesd | �µ�ν Mωϋσ�ς Ψ 579
| om. W ƒ13 28. 124 [vl NR].

(V. 6) 923. (�ρø�ς) κτÝσεως B � rell || om. D d [vl NR].
924. (�πïÝησεν) α�τïàς B � C L ∆ 579. 1342. 2427 pc c co || � θεÞς D, deus d W

pc it aeth | α�τ. � θ. A Θ Ψ ƒ1.13 28. 157. 180. 205. 565. 597. 700. 892. 1006. 1010.
1071. 1241. 1243. 1292. 1424. 1505 ÷ lat sy; Augvid Varimadum.

(V. 7) 925. καd εrπεν D, et dixit d N W Θ ƒ13 28. 565. 700. 1071. 1346 || om. B* �
A C K L M U ∆ Π Ψ ƒ1 2. 157. 579. 1424 ÷ [vl NR].

926. (πατÛρα) α�τï� B � rell || om. D d M N 565 [vl NR].
927. (µητÛρα) �αυτï� D | α�τï� � M 1241 pc, suam d it vgmss | om. B A C K L N

U ∆ Θ Π Ψ ƒ1.13 2. 28. 157. 565. 579. 700. 1071. 1424 ÷. 
928. καd πρïσκïλληθÜσεται πρeς τcν γυνα�κα α�τï� D, et adhaerebit ad uxo-

rem suam d K W U Θ Π ƒ13 2. 28. 157. 180. 565. 597. 700c. 892c. 1006. 1010. 1071.
1241. 1243. 1292. 1424. 1505 ÷ lat syp.h co aeth | κ. πρ. τF� (– C) γυνακd α�τïυ A C
L N ∆ Σ ƒ1 205. 579. 1342 al a aur c f r1 vgmss| om. B � Ψ 892*. 2427 sys.

(V. 9) 929. n ïsν � θεeς συνÛúευêεν B �,, quod ergo deus coniunxit d rell || n (+
ïsν W 1424)� θεeς �úευêεν D W 1424 [vl NR].

921) En el text alexandrí s’aprecia una disjunció (δÛ) entre la contesta dels fariseus
i la presa de posició de Jesús. No així en el Còdex Bezae, on es confereix molta solem-
nitat a la resposta de Jesús (καd �πïκριθεdς … εrπεν).

922) En consonància amb la puntualització de l’element anterior, el Còdex Bezae
explicita que «Moisèsva escriure aquest precepte» en atenció a la seva duresa de cor.13
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13. Compareu �πÛτρεψεν Mωϋσ�ς … δï�ναι γρÀψαι (v. 4 D) amb �γραψεν Mωϋσ�ς (v. 5 D).



923-924) L’afegitó del text alexandrí, «des del principi de la creació(κτÝσεως)»,
és sospitós, malgrat que tan sols el Còdex Bezae atesti l’expressió simple «des del
principi (�πe δb �ρø�ς)», si tenim en compte que en el paral·lel de Mt 19,4 solament
hi figura l’expressió simple �π’ �ρø�ς, si bé amb una igualment suspecta correcció
per part de B Θ ƒ1 que llegeixen κτÝσας en comptes del primer πïιÜσας.14 L’expres-
sió �π’ �ρø�ς κτÝσεως es presentarà més endavant en sentit merament cronològic
(13,19 D, en correlació amb ²ως τï� ν�ν), amb un nou additament del text alexandrí
que palesarà així la seva tendència apologètica a favor de la teoria creacionista en la
controvèrsia antignòstica que esclatà a principis del s. II : �π’ �ρø�ς κτÝσεως mν
�κτισεν � θεÞς (13,19 B �).

925-928) En la manera d’adduir Gn 2,24 són nombroses i significatives les vll.
Segons el text alexandrí, no es tracta pròpiament d’una citació posada en boca de Déu,
com fa el Còdex Bezae,15 sinó d’una espècie de corol·lari que extreu el mateix Jesús de
la citació anterior.16 Pel que fa al pronom personal α�τï�/�αυτï�, canvia de posició
i de forma segons els còdexs. Però el fet més indicatiu és l’omissió per B � Ψ de
l’incís central de la citació del Gènesi que fa referència a la unió íntima de l’home amb
la dona, incís del qual amb lleugeres variants hi ha constància en el paral·lel de Mt
19,5-6a. Tractant-se d’un corol·lari i tenint present que el tema central és precisament
el del repudi, aquesta referència haurà semblat a més d’una comunitat que estava fora
de lloc.

929) En l’exhortació final, en boca de Jesús en l’un i l’altre text, s’observen també
lleugeres variants: el text alexandrí presenta exactament la mateixa fórmula que repro-
duirà en Mt 19,6b, mentre que el Còdex Bezae uneix de manera asindètica la proposi-
ció de relatiu a la citació del Gènesi, força diferent de la que atestarà en Mt 19,6b.17

[A] Perícopa 55. Mc 10,1-9
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14. � πïιÜσας (D � rell) / κτÝσας (B Θ ƒ1) �π’ �ρø�ς �ρσεν καd θ�λυ �πïÝησεν α�τïàς
parafraseja Gn 1,27: καd �πïÝησεν � θεeς τeν �νθρωπïν, … �ρσεν καd θ�λυ �πïÝησεν
α�τïàς (cf. també Gn 5,1-2, on igualment s’empra repetidament el verb πïιÛω, i mai κτÝúω).

15. … �πïÝησεν � θεÞς (fi de la paràfrasi de Gn 1,27),καd εrπεν: Eνεκεν τïàτïυ… (inici
de la citació de Gn 2,24).

16. … �πïÝησεν α�τïàς (fi de la paràfrasi de Gn 1,27)· ²νεκεν τïàτïυ… (parafrasejant
Gn 2,24).

17. Compareu n ïsν � θεeς συνÛúευêεν �νθρωπïς µc øωριúÛτω (Mc 10,9 B � = Mt
19,6b B �) amb n � θεeς �úευêεν �νθρωπïς µc øωριúÛτω (Mc 10,9 D W) i amb n ïsν
� θεeς συνÛúευêεν ε�ς �ν �νθρωπïς µc �πïøωριúÛτω (Mt 19,6b D).

B03

[a] 1a S’alçà d’allí i se’n va cap als
confins de la Judea i a l’altra riba del
Jordà. 

[b] 1b S’apleguen de nou multituds
entorn d’ell i, com de costum, novament
els anava ensenyant. 

D05  

[a] 1a S’alçà d’allí i se’n va cap als
confins de la Judea, a l’altra riba del
Jordà. 

[b] 1b Es reuneix de nou la multitud
entorn d’ell, com de costum, i novament
els anava ensenyant. 



[B] Perícopa 56. Mc 10,10-12: Jesús recalca als deixebles l’ensenyança sobre el di-
vorci

La segona seqüència[B] (Per. 56) és molt breu. Consta de dos elements: a || a’. En
el si de la comunitat els deixebles plantegen novament la qüestió sobre el repudi [a];
Jesús no distingeix entre home i dona pel que fa a l’adulteri i els en responsabilitza tots
dos [a’].

[a] 10,10: Replantejament de la qüestió sobre el repudi per part dels deixebles

En el primer element[a], els deixebles replantegen a Jesús la qüestió del repudi. 

930. (ï� µαθηταd) α�τï� D, eius d A K M N U W Π ƒ13 1. 2. 118. 124. 157. 565.
700. 1071. 1346. 1582 ÷ || om.B � C L ∆ Θ Ψ 28. 579. 1424 [vl NR].

931. (περd) τïàτïυ B A L M N ∆ Ψ 118. 565. 579. 700. (1071). 1582 | τïàτων �
|| τï� α�τï� λÞγïυ D, de eodem sermone[m]d | τï� α�τï� U ƒ13 2. 28. 157. 1424 ÷
[vl NR].

932. �πηρñτων B � (C) L ∆ Ψ 579. 1071. 1424 || -τησαν D, interrogaverunt d A
K M N U Π ƒ1 1. 2. 28. 118. 124. 157. 565. 700. 1346. 1582 ÷ [vl NR].

930-932) Les tres vll estan interconnectades i relacionades a la vegada amb la perí-
copa precedent. Com que, segons el text alexandrí, foren uns fariseus els qui s’atansa-
ren a Jesús per a interrogar-lo sobre la qüestió del repudi, ara, en el si de la comunitat
(ε�ς τcν ï�κÝαν), són «els deixebles» els qui «novament es posaren a interrogar-lo
sobre això», referint πÀλιν a l’imperfet�πηρñτων, malgrat la distància entre l’adver-
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[c] 2 L’interrogaven si és permès a
un home de repudiar la muller, per
posar-lo a prova. 

[d] 3 Ell els replicà: «Què us va pres-
criure Moisès?» 

[e] 4 Contestaren ells: «Permeté
Moisès de donar a escriure una acta de
divorci i repudiar-la.» 

[f] 5 Respongué Jesús dient: «Per la
vostra duresa de cor va escriure Moisès
aquest precepte. 6 Però des del principi
un mascle i una femella va fer Déu i di-
gué: 7 “Per això deixarà l’home el pare
i la seva pròpia mare i s’unirà amb la
seva muller 8 i seran tots dos una sola
carn.” De manera que ja no són dos sinó
una sola carn. 9 Allò que Déu ha unit
estretament, que un home no ho separi.»

[c] 2 S’atansaren uns fariseus i es
posaren a interrogar-lo si és permès a un
home de repudiar la muller, per posar-lo
a prova. 

[d] 3 Ell els replicà: «Què us va pres-
criure Moisès?» 

[e] 4 Contestaren ells: «Permeté
Moisès d’escriure una acta de divorci
i repudiar-la.»  

[f] 5 Però Jesús els digué: «Per la
vostra duresa de cor us va escriure
aquest precepte. 6 Però des del principi
de la creació mascle i femella els va fer;
7 “per això deixarà l’home el seu pare
i la mare 8 i seran tots dos una sola
carn”, de manera que ja no són dos sinó
una sola carn. 9 Allò, doncs, que Déu ha
unit en matrimoni, que un home no ho
separi.»



bi i el verb.18 El Còdex Bezae, en canvi, és conseqüent amb el que havia insinuat en la
perícopa anterior, explicitant ara que foren «novament (πÀλιν) els seusdeixebles» els
qui «l’interrogaren sobre aquesta mateixa qüestió».19 Segons això, els deixebles no
haurien quedat satisfets amb la resposta que Jesús havia formulat en general en atri-
buir-ho a la duresa de cor del poble d’Israel.

[a’] 10,11-12: Jesús responsabilitza tant l’home com la dona

En el corresponent element[a’], Jesús responsabilitza tant l’home com la dona de
les causes d’adulteri.

(V. 11) 933. γαµÜσFη �λλην B � rell || �λ. γαµ. D, aliam duxerit d [vl NR].
(V. 12) 934. (�aν) α�τÜ B � C L ∆ Ψ 579. 892. 2427 pc co || γυνÜ D, mulier d A

K M N U Π 2. 157. 1071 ÷ latt syp.h (s Θ ƒ13 28. 565. 700) | �νÜρ W ƒ1 | j ταàτην καd
�ν α�τÜ (sic) Ψ. 

935. �πïλàσασα τeν �νδρα α�τ�ς γαµÜσFη �λλïν B � (C) L (∆) Ψ 892. 2427
pc co | �πïλàσFη τ. �νδ. α�τ. καd γαµηθF� �λλÿω A K M N U Π 2. 157. 579. 1071 ÷
f l vg syp.h || �êÛλθFη �πe τï� �νδρeς κ. �λλïν γαµÜσFη D, exiet a viro et alium duxe-
rit d it | �ê. �πe �νδρeς κ. γαµ. �λ. Θ ƒ13 (+ τï� 28). (700 γαµηθF�). 565.

933) El canvi de l’ordre natural dels mots en el Còdex Bezae accentua el pro-
nom.

934-935) El text alexandrí assigna el mateix verb a l’home i a la dona i conserva el
mateix ordre dels mots. El Còdex Bezae no parla de «repudiar el seu marit» per part de
la dona, sinó de «anar-se’n del seu marit» i emfatitza novament el pronom, «i amb un
altre es casa».

[B] Perícopa 56. Mc 10,10-12
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18. πÀλιν ï� µαθηταd περd τïàτïυ (-ων �) �πηρñτων α�τÞν B �.
19. πÀλιν ï� µαθηταd α�τï� περd τï� α�τï� λÞγïυ �πηρñτησαν α�τÞν D.

B03  

[a] 10 En el si de la comunitat, els dei-
xebles es posaren novament a interro-
gar-lo sobre això. 

[a’] 11 Els recalca: «Qui repudia la
seva muller i es casa amb una altra,
comet adulteri contra la primera; 12 i si
ella, després de repudiar el seu marit, es
casa amb un altre, comet adulteri.»

D05

[a] 10 En el si de la comunitat, els
seus deixebles l’interrogaren novament
sobre aquella mateixa qüestió. 

[a’] 11 Els recalca: «Qui repudia la
seva muller i amb una altra es casa,
comet adulteri contra la primera; 12 i si
la muller se’n va del seu marit i amb un
altre es casa, comet adulteri.»



[A’] Perícopa 57. Mc 10,13-16: Jesús posa els petits servidors com a model per als
deixebles

La tercera seqüència[A’] (Per. 57) comprèn quatre elements distribuïts en forma
de quiasme: a b //\\ b’ a’. En el primer element, presenten a Jesús uns criadets [a] i, en
el correlatiu, els beneeix [a’]; en els dos centrals, mentre els deixebles llancen conjurs
[b], Jesús s’indigna pel fet d’impedir que els criadets vinguin a ell i invita els deixebles
a acollir-los [b’].

[a] 10,13a: Presenten criadets a Jesús perquè els toqui

En el primer element[a], uns individus anònims presenten a Jesús uns petits ser-
vents perquè els toqui. 

936. (́να) α�τ�ν ±ψηται B � C L ∆ Θ Ψ 124. 579. 892. 1241. 1424. 2427 pc f;
Bas || ±ψ. α�τ. D A W ƒ1.13 565. 700 ÷; Or.

936) El text alexandrí posa èmfasi en el pronom.

[b] 10,13b: Els deixebles comminen els criadets/els qui els presenten

En el segon element[b], els deixebles llancen un conjur contra els petits servents
(TA) / contra els qui els presentaven a Jesús (Còdex Bezae).

937. (µαθηταd) α�τï� D, eius d 565. 700 || om.B � rell [vl NR].
938. �πετÝµησαν α�τï�ς B � C L ∆ Ψ 579. 892. 1342. 2427 pc c k samss bo ||

�πετÝµων τï�ς πρïσæÛρïυσιν D, comminabantur offerentibusd A K M N U W Π ƒ13

2. 13. 28. 157. 180. 565. 597. 700. 828. 1006. 1010. 1071. 1241. 1243. 1292 ÷ lat sy
aeth; Bas | �πετÝµων τ. æÛρïυσιν Θ ƒ1 118. 205. 1424. 1505.

937-938) Novament el Còdex Bezae parla de «els seusdeixebles»,20 mentre que el
text alexandrí es refereix a «els deixebles», sense més. Però on divergeixen més pro-
fundament és en els personatges a qui adrecen el conjur. No és el mateix llançar un
conjur puntual (�πετÝµησαν, aor.) contra els criadets (α�τï�ς tan sols pot fer referèn-
cia a τa παιδÝα), com llegim en el text alexandrí, que conjurar reiteradament (�πετÝ-
µων, impf.) els qui presentaven els criadets a Jesús (τï�ς πρïσæÛρïυσιν), com preci-
sa el Còdex Bezae. Aquests últims representen els seguidors de Jesús que, a diferència
dels deixebles, han renunciat a tota mena de poder i ambició identificant-se amb els
criadets.
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20. Vegeu supra, núm. 930.



[b’] 10,14-15: Jesús s’indigna contra els deixebles i els invita a canviar radicalment
d’actitud

En el tercer element [b’], correlatiu del segon [b], en adonar-se’n Jesús s’indigna
contra els deixebles i els invita a canviar radicalment d’actitud, adoptant la dels petits
servents, si volen entrar a formar part del Regne de Déu.

(V. 14) 939. (�æετε) τa παιδÝα B � Ds.m. rell, pueros d || τa παιδÀρια D* [ vl
NR]. 

940. καd (µc κωλàετε) D, et d A C L M2 Θ ƒ1 28. 565. 1071. 1424 || om.B � K
M* N U W ∆ Π ƒ13 2. 157. 579. 700 ÷ [vl NR]. 

(V. 15) 941. (ï� µc) ε�σÛλθFη ε�ς α�τÜν B � rell || ε�ς α�τ. ε�σελεàσεται D (intra-
bit in illum d) [vl NR]. 

939) Sorprèn la presència del terme τa παιδÀρια en l’original del Còdex Bezae,
un terme que es presenta també en Jn 9,36. παιδÀριïν diminutiu de πα�ς tant pot sig-
nificar «noi, jovenet» com «jove esclau».21 παιδÝα i παιδÀρια en el present context
(cf. παιδÝα, v. 13; �ς παιδÝïν, v. 15) són pràcticament equivalents: per això ho he tra-
duït per «criadets» i «criats joves» respectivament. 

940) Amb l’asíndeton, el text alexandrí confereix molt d’èmfasi al segon imperatiu.
El Còdex Bezae coordina els dos imperatius, positiu l’un i negatiu l’altre.

941) Ã� µÜ amb subjuntiu aorist o indicatiu futur és la manera clàssica de cons-
truir la negació emfàtica.22 El còdex Bezae, a més, mitjançant el canvi de l’ordre habi-
tual, subratlla el pronom.

[a’] 10,16: Jesús abraça/convoca els criadets i els beneeix

En el darrer element [a’], correlatiu del primer [a], Jesús abraça els infants (TA) /
convoca els petits servents (Còdex Bezae) i els beneeix.

942. �ναγκαλισÀµενïς (α�τÀ) B � rell || πρïσκαλεσÀµενïς D, convocans d [vl
NR]. 

943. κατευλÞγει τιθεdς τaς øε�ρας �π’ α�τÀ B � C Lvid ∆ Θ Ψ 579. 892. 1241.
(1424). 2427 pc || �τÝθει τaς øε�ρας �π’ α�τa καd ε�λÞγει α�τÀ D, imponebat manus
super illos et benedicebat eos d (W) it syh** | τιθεdς τaς øε�ρας �π’ α�τa ε�λÞγει
α�τÀ A K* M N U Π ƒ1.13 2. 118. 157. 1071. 1582 ÷ aur f l vg.

942) Com ja hem comprovat més amunt,23 en el text de Marc segons el Còdex
Bezae no hi ha constància que Jesús «abracés» els infants, com li fa dir el text alexan-
drí dues vegades. En el present context el mateix Jesús que abans havia fet «reclinar
a taula» (�νακλισÀµενïς) el criadet (cf. Mc 9,36 D) «convoca» (πρïσκαλεσÀµενïς)
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21. Cf. EWNT, III, 5; ThWNT, V, 637.
22. Vegeu ZERWICK, Graecitas, § 444.
23. Vegeu núm. 882.



ara els criats joves (α�τÀ fa referència a τa παιδÀρια, v. 14). El verb πρïσκαλÛω ja
de per si connota una certa solemnitat: Jesús «convoca» i constitueix els Dotze (3,13;
6,7; 10,42), els seus deixebles (8,1; 12,43) juntament amb la multitud (8,34), la multi-
tud (7,14), els lletrats vinguts de Jerusalem (6,7), mentre que Pilat «convoca» el centu-
rió de la creu (15,44).

943) El text alexandrí intensifica l’acció de «beneir» els infants (κατευλïγÛω,
«lloar fortament, exalçar», és un hàpax tant en els LXX com en el NT) unint-la a la
«imposició de mans» (un impf. duratiu, successiu a un part. aor. puntual), com si es
tractés d’un gest litúrgic o paralitúrgic. El Còdex Bezae i molts altres còdexs separen
les dues accions, construïdes en imperfet, marcant una continuïtat tant en l’acció
d’imposar les mans com en la de «beneir-los».

[A’] Perícopa 57. Mc 10,13-16
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B03  

[a] 13a Li presentaven uns infants
perquè els toqués. 

[b] 13b Però els deixebles els conju-
raren.  

[b’] 14 En veure-ho Jesús, s’indignà
i els digué: «Deixeu que els infants vin-
guin cap a mi; desistiu d’impedir-los-
ho, perquè d’aquests tals és el Regne de
Déu. 15 Us ho asseguro: Qui no aculli
el Regne de Déu com un infant, no en-
trarà pas en ell.» 

[a’] 16 I havent-los pres en braços,
els exalçava després d’imposar-los les
mans.

D05  

[a] 13a Li presentaven uns criadets
perquè els toqués. 

[b] 13b Però els seus deixebles con-
juraven els qui els presentaven. 

[b’] 14 En veure-ho Jesús, s’indignà
i els digué: «Deixeu que els criats joves
vinguin cap a mi i no els ho impediu,
perquè d’aquests tals és el Regne de
Déu. 15 Us ho asseguro: Qui no aculli
el Regne de Déu com un criadet, no hi
entrarà pas.» 

[a’] 16 I havent-los convocat, els
imposava les mans i els beneïa.

PERÍODE XVI. Mc 10,17-52: EN EL SI DEL CAMÍ: INVITACIÓ AL SEGUIMENT
I ADVERTÈNCIA SOBRE EL PERILL DE LES RIQUESES

El període setzè comprèn dues perícopes: A || A’. En la primera, situada al llarg del
camí, s’escenifica la invitació de Jesús al seguiment [A] i, en la correlativa, s’adverteix
sobre el greu perill de les riqueses [A’].

[A] Perícopa 58. Mc 10,17-22: Invitació de Jesús al seguiment

La primera seqüència[A] (Per. 58) consta de sis elements: a b c //\\ c’ b’ a’.En el
primer i el darrer es presenta un personatge preocupat per la vida definitiva [a], però en
possessió de grans riqueses [a’]; en el segon, Jesús refusa l’afalac de «mestre insigne»
i li diu que s’atingui als manaments de la segona taula de la Llei [b], mentre que, en el



correlatiu, l’home s’allunya de mal humor i ben trist [b’]; finalment, en els dos centrals
es descriu aquest personatge com a bon observant de la Llei [c] i les condicions que li
posà Jesús per al seguiment [c’].

[a] 10,17: Presentació d’un personatge interessat per la vida eterna

En el primer element [a], en el si del camí que ha emprès Jesús cap a Jerosòlima, es
presenta un home mostrant-li un gran interès per assolir la vida eterna. Segons els
màxims representants dels dos tipus de text, Marc no diu, en l’encapçalament de la
perícopa, que sigui «ric» ni «jove», com li fan dir molts altres còdexs:24 el presenta
senzillament com «un» (εxς) individu anònim que diu relació a un grup o cercle de per-
sones que pensen com ell. Solament al final dirà que tenia moltes riqueses.

944. (καd) γïνυπετÜσας B � rell || -τ�ν D, adgeniculans d ƒ13 28 [vl NR]. 
945. �πηρñτα α�τÞν B � rell | �π. α�τeν λÛγων W Θ ƒ13 565. 700 || �ρñτα

α�τeν λÛγων D, rogabat eum dicens d [vl NR].

944-945) El text alexandrí, en bon estil narratiu, encadena dues accions puntuals
(πρïσδραµñν, part. aor. … καd γïνυπετÜσας α�τÞν, part. aor.) subordinades a l’i-
nici d’una acció iterada (�πηρñτα, impf.) que desemboca en una pregunta concreta
(�π-).25 En canvi, el Còdex Bezae uneix estretament, no en l’espai i el temps sinó en la
intenció, les dues primeres accions, amb el seu corresponent complement directe, pun-
tual la primera i continuada la segona (πρïσδραµgν … καd γïνυπετ�ν α�τÞν), i les
enllaça amb una tercera acció iterada, amb el seu corresponent complement directe
(�ρñτα α�τÞν), conferint gran solemnitata la pregunta (�ρñτα … λÛγων).

[b] 10,18-19: Els manaments relatius als drets de l’home són suficients per a assolir la
vida definitiva

En el segon element[b], Jesús refusa ser afalagat com a «mestre insigne» i es limita
a recordar-li els manaments de la segona taula de la Llei.

(V. 18) 946. (ε� µc) εxς � θεÞς B � rell || µÞνïς εxς θεÞς D, solus unus deus d it
[vl NR].

(V. 19) 947. (ïrδας) µc æïνεàσFης, µc µïιøεàσFης B �2 C ∆ Ψ 0274. 579. 892.
2427 pc aur c sys co | µc µïιø., µc æïν. A K M N U W Θ Π ƒ13 2. 28. 157. 565. 700.
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24. πρïσδραµgν εxς B D � rell || �δïà τις (– M) πλïàσιïς πρïσδραµñν A K M W (Θ
δραµñν) Π ƒ13 28. 565. 700. 1071. 2542 al (syhmg samss). Observem que, segons Mt 19,20.22,
era un νεανÝσκïς; Lc 18,18 el constituirà en �ρøων.

25. Cf. MOULTON – HOWARD, II, 312: «the preposition may be described as directive,indi-
cating the concentration of the verb’s action upon some object: in these cases the simplex will
be general and the compositum special in its force, the one may be abstract and the other con-
crete». 



1071. 1424 ÷, ne adulteres, ne occidasd lat syh; Cl | µc æïν. �* | µc µïιø. ƒ1 pc (syp)
|| µc µïιø., µc πïρνεàσFης D (Γ pc) k.

948. µc �πïστερÜσFης D, ne fraudem feceres d � A B2 C F M N U Θ 0274 ƒ13 2.
13. 69c. 124. 157. 180. 565. 597. 828. 892. 1006. 1071. 1241. 1243. 1292. 1342. 1424.
1505. 2427 ÷ lat syp.h co aeth; Irlat || om.B* K W ∆ Σ Π Ψ ƒ1 28. 69*. 205. 579. 700.
788. 1010. 2542 al vgms sys; Cl.

949. (πατÛρα) σïυ B � A C F K N W ∆ Θ Π Ψ 2. 28. 69c. 124. 157. 565. 1071.
1424 ÷ || om. D d 579 [vl NR].

950. (µητÛρα) σïυ �* C F N W Θ 28. 124. 565. 1071. 2427. 2542 al it vgmsssys.p ||
om.B D d �2 rell. 

946) L’un i l’altre text subratllen que «bo» (predicat) ho és «un de sol» (εxς, subjecte),
«el Déu» jueu (� θεÞς, amb art., aposició), segons el text alexandrí,26 o bé «un sol i únic»
(µÞνïς εxς, subjecte) «Déu» (θεÞς, aposició), en sentit absolut, segons el Còdex Bezae.

947-948) Per a expressar la prohibició, en comptes de la negació ï� + futur, amb-
dós textos empren µÜ + subjuntiu:27 el Còdex Vaticà reprodueix les quatre prohibicions
del Decàleg en el mateix ordre que Ex 20,13-16 TH i Dt 5,19 TH, el Sinaític omet la
segona i n’afegeix una cinquena, µc �πïστερÜσFης, mentre que el Còdex Bezae n’al-
tera l’ordre, substitueix µc æïνεàσFης per µc πïρνεàσFης (-Fης > -εις) i afegeix µc �πï-
στερÜσFης (-Fης > -εις).

949-950) Les diferències són mínimes: el Còdex Vaticà reprodueix exactament Ex
20,12 LXX ; l’original del Sinaític, Dt 5,16 LXX ; el Còdex Bezae novament és més lliure.

[c] 10,20: El bon observant de la Llei

En el primer centre [c] es comprova la perfecta observança de la Llei per part de
l’home.

951. (� δb) �æη B � (∆) Ψ 0274. 579. 892. 2427 pc co || �πïκριθεdς εrπεν D, res-
pondens ait d A ([καd] �π. �æη C) K M N U W Y Θ Π ƒ1.13 2. 28. 157. 700. 1071.
1424 ÷ latt sy. 

952. τα�τα πÀντα B � rell || πÀν. τα�τα D, omnia haec d Θ [vl NR].
953. �æυλαêÀµην B � rell || �æàλαêα D, observavi d A 28 | �πïÝησα ƒ1 565 [vl

NR].

951) El Còdex Bezae confereix gran solemnitat a la resposta del bon observant.
952-953) Amb la inversió dels mots, el Còdex Bezae posa èmfasi en «tots» els

manaments, mentre que el text alexandrí empra la veu mitjana del verb æυλÀσσω en
sentit actiu.28
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26. Fórmula emprada per Lc 18,19, segons el Còdex Bezae, a diferència de la que repro-
dueixen els còdexs Vaticà i Sinaític, εxς θεÞς, com en Mc 10,19 D.

27. «MÜ w.[with] aor. subj. forbidding fut. action. [Graecitas] §246» (ZERWICK – GROSVE-
NOR, Analysis, 140). 

28. Cf. ZERWICK, Graecitas, § 235,



[c’] 10,21: Condicions per al seguiment

En el segon centre [c’], correlatiu del primer [c], Jesús, després de mostrar afecte
envers el bon observant de la Llei, li posa condicions per a esdevenir membre del grup
de deixebles.

954. σε (�στερε�) B � C M W ∆ Θ Π 28. 579 || σïι D, tibi d A K N U Ψ ƒ1.13 2.
118. 124. 157. 565. 700. 1071. 1424 ÷ [vl NR].

955. τï�ς (πτωøï�ς) D � C Θ 0274 ƒ1 28. 565. 892. 2427 al || om.B A G K M N U
W ∆ Π Ψ ƒ13 2. 118. 157. 579. 700. 1071. 1346. 1424 ÷; Cl. 

954) Les dues construccions són equivalents, el datiu sembla preferible (σε per σïι?).
955) Segons el Còdex Bezae, es tracta de «pobres» concrets i coneguts de l’interlo-

cutor; el text alexandrí parla dels «pobres» en general.

[b’] 10,22a: Seguiment de Jesús i afecció a les riqueses són incompatibles

En el penúltim element[b’], correlatiu del segon [b], l’home que es tenia per un
bon observant de la Llei, en sentir les condicions que li havia posat Jesús per al segui-
ment, es posà de mal humor i s’allunyà entristit.

956. (� δb) στυγνÀσας B � rell, contristatus d || �στàγνασεν D [vl NR].
957. (�πd) τÿ� λÞγÿω B � rell || τïàτÿω τ. λÞγω D, (in) hoc verbo d Θ ƒ1 28. 565 [vl

NR].
958. καd (�π�λθεν) D, et d || om.B � rell [vl NR].

956-958) Novament el text alexandrí subordina un participi puntual amb valor
ingressiu (στυγνÀσας)29 al verb principal (�π�λθεν), mentre que el Còdex Bezae els
coordina respectant la força de cada verb (�στàγνασεν, aor. ingressiu, … καd
�π�λθεν) i concreta molt més la causa del mal humor.30

[a’] 10,22b: Les moltes riqueses prenen possessió de l’home

En el darrer element[a’], correlatiu del primer [a], a manera d’incís parentètic, el
narrador ens assabenta finalment que l’home tenia moltes possessions/riqueses.

959. (�øων) κτÜµατα πïλλÀ B � rell || πïλ. øρÜµατα D, multas pecunias d [vl NR].

959) Segons el text alexandrí, l’individu en qüestió tenia «un munt de possessions»
(κτÜµατα πïλλÀ), lliçó que es presenta en Mt 19,22 D � (B llegeix øρÜµατα πïλ-
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29. Ibíd., § 250. 
30. Més amunt, núm. 931, hem observat una puntualització semblant per part del Còdex

Bezae.



λÀ); el Còdex Bezae posa l’èmfasi en les «moltes riqueses» (πïλλa øρÜµατα) que
posseïa. De fet, en la perícopa següent, acoblada a aquesta formant un període binari
(A || A’), no es farà referència a «les possessions», sinó a «els qui posseeixen les rique-
ses» (ï� τa øρÜµατα �øïντες). 

[A] Perícopa 58. Mc 10,17-22
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[a] 17 Quan es posava ell en camí,
s’acostà un corrent, s’agenollà davant
d’ell i formulà aquesta pregunta: «Mes-
tre bo, què haig de fer per heretar vida
definitiva?» 

[b] 18 Jesús li respongué: «Per què
em dius “bo”? Ningú no és bo, excepte
un de sol, Déu. 19 Ja saps els mana-
ments: “No matis, no cometis adulteri,
no robis, no donis fals testimoni, honra
el teu pare i la mare.”» 

[c] 20 Ell, però, li insistí: «Mestre,
tot això he procurat observar-ho des de
la meva joventut.» 

[c’] 21 Jesús se’l mirà de fit a fit, li
mostrà afecte i li digué: «Una cosa et
manca: vés, ven tot el que tens i dóna-
ho a pobres; així tindràs un tresor al cel;
i vine, segueix-me.»  

[b’] 22a Ell malhumorat per causa
de la dita s’allunyà entristit. 

[a’] 22b (És que tenia un munt de
possessions.)

D05  

[a] 17 Quan es posava ell en camí,
s’acostà un corrent i, agenollant-se
davant d’ell, li preguntava dient: «Mes-
tre bo, què haig de fer per heretar vida
definitiva?» 

[b] 18 Jesús li respongué: «Per què
em dius “bo”? Ningú no és bo, excepte
un sol i únic Déu. 19 Ja saps els ma-
naments: “No cometis adulteri, no et
prostitueixis, no robis, no donis fals tes-
timoni, no estafis, honra el pare i la ma-
re.”»

[c] 20 Ell, però, li replicà dient:
«Mestre, tot això ho he observat des de
la meva joventut.» 

[c’] 21 Jesús se’l mirà de fit a fit, li
mostrà afecte i li digué: «Una cosa et
manca: vés, ven tot el que tens i dóna-
ho als pobres; així tindràs un tresor al
cel; i vine, segueix-me.» 

[b’] 22a Ell va arrugar el front per
causa d’aquella dita i s’allunyà entris-
tit.

[a’] 22b (És que estava en possessió
de moltes riqueses.)

[A’] Perícopa 59. Mc 10,23-31: Incompatibilitat entre riqueses i Regne de Déu

La segona seqüència[A’] (Per. 59) consta de set elements organitzats concèntri-
cament: a b c // d \\ c’ b’ a’.En l’element central els deixebles plantegen a Jesús la
pregunta crucial sobre els mitjans de subsistència de la comunitat creient [d]; a ban-
da i banda es van alternant les preses de posició de Jesús sobre les riqueses [a, c || c’,
a’] i les reaccions negatives dels deixebles [b] i de Pere, en particular [b’]. Notem
que el v. 25 es troba anticipat en el Còdex Bezae al terme del v. 23, amb notables
vll. 



[a] 10,23: Seriós advertiment sobre el perill de les riqueses

En el primer element[a] Jesús adreça als deixebles un seriós advertiment sobre la
incompatibilitat entre les riqueses i el Regne de Déu, il·lustrada aquí pel Còdex Bezae
amb la comparació d’un camell que hom vol fer passar pel forat d’una agulla.

960. (ε�σελεàσïνται)· τÀøιïν κÀµηλïς διa τρυµαλÝδïς ¨αæÝδïς διελεàσεται j
πλïàσιïς ε�ς τcν âασιλεÝαν τï� θεï� D, facilius est camelum per foramen acus
transire quam dives in regnum dei d a b ff2 || om. hic (cf. infra) B � rell.

960) El Còdex Bezae il·lustra la dificultat que tindran els rics per a entrar a formar
part del Regne de Déu (π�ς δυσκÞλως … ε�σελεàσïνται, fut.) asseverant que pas-
sarà més de pressa un camell pel forat d’una agulla (τÀøιïν … διελεàσεται, fut.) que
no pas que entri un ric en el Regne. El text alexandrí omet aquí aquesta comparació,
reservant-la per a més endavant, lleugerament modificada [c].

[b] 10,24a: Esbalaïment dels deixebles

En el segon element[b] s’apunta l’esbalaïment que ha causat en els deixebles
l’advertiment de Jesús.

961. (µαθηταd) α�τï� D, eius d ∆ Θ ƒ1 565 || om.B � rell [vl NR].

961) El Còdex Bezae insisteix que es tracta de «els seusdeixebles», una precisió
que ja hem observat en altres ocasions31 i que conserven ambdós textos en l’encapçala-
ment (v. 23). De fet, el pronom possessiu no seria aquí imprescindible, però serveix
per a remarcar el lligam estret que vigeix entre Jesús i els seus deixebles, a diferència
de l’home ric que s’ha allunyat del grup, malgrat que —com es veurà a continuació—
encara continuen donant valor a les riqueses. 

[c] 10,24b-25: Insistència en la incompatibilitat entre riqueses i Regne de Déu

En el tercer element[c] s’insisteix en la dificultat d’entrar a formar part del Regne
de Déu per als qui confien en les riqueses (Còdex Bezae), exemplificada aquí pel text
alexandrí amb la dificultat de fer passar un camell pel forat d’una agulla. 

962. (δàσκïλÞν �στιν) τïfς πεπïιθÞτας �πd τï�ς øρÜµασιν D, confidentes in
pecuniasd Θ ƒ1.13 28. 565 al | τ. πεπ. �πd øρÜµ. A C E F G M N S U Y Π Ψ2 Ω 0233.
2. 118. 157. 180. 579. 597. 700. 892. 1006. 1010. 1071. 1243. 1292. 1342. 1424.
(1505). 2427 ÷ lat sy bopt; Diat || om.B � (W: + πλïàσιïν p. ε�σελθε�ν) ∆ Ψ* k sa
bopt. 
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31. Vegeu núms. 930, 937. 



963. ε�κïπÞτερÞν �στιν κÀµηλïν διa τ�ς τρυµαλι�ς τ�ς ¨αæÝδïς διελθε�ν j
πλïàσιïν ε�ς τcν âασιλεÝαν τï� θεï� ε�σελθε�ν B E 2427 pm; Cl | ε�κ. �στ. κÀµ.
διa τ�ς τρυµ. τ�ς ¨αæ. ε�σελθε�ν j… 2 ÷ | ε�κ. �στ. κÀµ. διa τρυµ. ¨αæ. διελθε�ν
j… C K Y Π ƒ1 700. 1071 | ε�κ. �στ. κÀµ. διa τρυµ. (τρÜµατïς �*) ¨αæ. ε�σελθε�ν
j… �2 A M N U (W) ∆ Θ Ψ 579. 1424 | ε�κ. �στ. κÀµιλïν διa τρυπÜµατïς
âελÞνης διελθε�ν j… ƒ13 124. 1346c; Cl || om. hic (cf. supra, v. 23) D d a b ff2. 

962) El Còdex Bezae insisteix en l’actitud que fa difícil que els rics entrin en el
Regne de Déu en titllar-los de «els qui han posat la confiança en les riqueses». Un tret
psicològic omès pel text alexandrí.

963) En aquest punt el text alexandrí transcriu la comparació del camell, amb lleu-
geres diferències i adaptant-lo a la nova situació: en comptes de «més de pressa»
(τÀøιïν) parla de «amb més gran facilitat» (ε�κïπÞτερÞν �στιν), confereix més vive-
sa al relat articulant «el forat de l’ agulla»32 i canvia el futur per un infinitiu aorist
(διελθε�ν) adaptant-lo a la nova construcció (δàσκïλÞν �στιν … ε�σελθε�ν). En
alguns còdexs s’observen contaminacions amb termes introduïts pels altres Sinòptics
tractant de fer-la més entenedora.33

[d] 10,26: Desconcert total dels deixebles

En el centre de la seqüència [d] el narrador insisteix en el desconcert total dels deixebles.

964. (λÛγïντες) πρeς α�τÞν B � C ∆ Ψ 892. 2427 co || πρeς �αυτïàς D, ad
semetipsos d A K M2 N U W Θ Π 0233 ƒ1.13 1. 2. 28. 118. 157. 180. 205. 565. 579.
700. 1006. 1010. 1071. 1241. 1243. 1292. 1342. 1424. 1505. 1582 ÷ lat sy(s).h aeth
| πρ. �λλÜλïυς M* k syp | om.569 pcboms; Clvid.

964) Segons el text alexandrí, els deixebles s’adrecen a Jesús. Segons el Còdex
Bezae, ho comenten entre ells. El motiu és que, amb l’allunyament de l’home ric, està
en perill la seva subsistència material.

[c’] 10,27: Tot és possible per a Déu

En el cinquè element [c’], correlatiu del tercer [c], Jesús intenta reconfortar els deixe-
bles sostenint que per a Déu tot és possible, encara que humanament sembli impossible.

965. �µâλÛψας B � C* ∆ Ψ ƒ1 1. 1582*. 2427 pc sys bo || �µâλ. δÛ D, intuens
autem d A C2 K M N U W Π ƒ13 2. 28. 118. 157. 579. 788*. 1071. 1424. 1582c ÷ k
syp.h sa |�πïκριθεdς δÛ Θ 565. 700.
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32. Ni Mt 19,24 ni Lc 18,25 articulen aquesta imatge.
33. τρÜµατïς �*, «obertura, ull d’una agulla», amb Mt 19,24 B �*; τρυπÜµατïς ƒ13,

«quelcom foradat, forat, orifici, ull d’una agulla», amb Mt 19,24 D; âελÞνης ƒ13, «agulla», amb
Lc 18,25 B D �.



966. (�νθρñπïις) �δàνατïν B � A C* K M U ∆ Π Ψ ƒ1 2. 157. 565. 579 ÷ ||
τï�τï �δàνατÞν �στιν D, hoc impossibile est d 28. 700. 1071. 1424 | τ. �δ. C2 N W
Θ ƒ13 [vl NR].

967. �λλ’ ï� παρa θεÿ�. πÀντα γaρ δυνατa παρa θεÿ� B Θ 892 pc | �λλ’ ï�
παρa θεÿ�. πÀν. γ. δυν. παρa τÿ� θ. � C (W) 28. 565. (579). 700. 1424 | �λλ’ ï�
παρa θεÿ�. πÀν. γ. δυνατÀ �στιν παρa τÿ� θ. A K M N U Π ƒ13 2. 118. 788. 1071.
1346. 1582 ÷ | �λλ’ ï� παρa θεÿ� ∆ Ψ ƒ1 al || παρa δb τÿ� θ. δυνατÞν D, apud
deum vero possibile d (it).

965) L’asíndeton del text alexandrí confereix novament vivesa al relat. El còdex
Bezae marca una disjunció: Jesús s’ha adonat dels motius de queixa que comentaven
els deixebles entre ells i se’ls mira de fit a fit impartint-los una lliçó sobre la providèn-
cia de Déu.

966-967) L’«això» del Còdex Bezae pren peu en el rerefons del comentari que els
deixebles feien entre ells: que el grup de deixebles pugui subsistir sense la contribució
dels qui tenen riqueses, això humanament és impossible; per al nostre Déu (παρa δb
τÿ� θεÿ�, amb art.), però, és possible. El Còdex Vaticà ho formula a manera de resposta
genèrica, enunciant un principi general: per als homes és impossible subsistir sense
l’aportació dels rics; però no per a Déu (παρa θεÿ�), car tot és possible per a Déu
(παρa θεÿ�). El Còdex Sinaític fa una conflació de les dues maneres de parlar de Déu
(παρa θεÿ� … παρa τÿ� θεÿ�).

[b’] 10,28: Rèplica de Pere

En el sisè element [b’], correlatiu del segon [b], Pere pren la paraula i replica que
ells ja ho han deixat tot.

968. �ρêατï B � A C M U W ∆ Ψ ƒ1.13 2*. 69. 157. 579. 1424 ÷ | �ρê. δÛ K N Π
28. 124. 700. 1071. 1346 || καd �ρê. D, et coepit d 2c. 118 [vl NR].

969. λÛγειν � ΠÛτρïς α�τÿ� B � C ∆ Ψ | α�τÿ� λÛγ. � Π. W ƒ1 124 | λÛγ. α�τÿ�
� Π. Θ 28. 565 || Π. λÛγ. α�τÿ� D, Petrus dicere ei d 69 [vl NR].

968-969) El text alexandrí construeix de nou asindèticament la rèplica de Pere
(amb art., tot i ser la primera menció, i en posició forçada) conferint-li molt de relleu.
El Còdex Bezae la coordina simplement amb la resposta de Jesús. 

[a’] 10,29-31: El despreniment multiplica les relacions humanes; la persecució asse-
gura la vida definitiva

En el darrer element[a’], complementari del primer [a], Jesús assegura als deixe-
bles que, ja en el temps present, els qui hagin deixat algun familiar o camps per causa
d’ell o de la bona notícia en rebran cent vegades més. El text alexandrí especifica que
«rebran cent vegades més en cases i germans i germanes i…, si bé amb persecu-
cions», en el temps present i vida definitiva en el món futur. El Còdex Bezae, al con-
trari, parla en segon lloc dels qui s’hagin vist obligats a deixar-ho tot, «casa i germa-
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nes i germans i…, amb motiu d’una persecució», els quals rebran vida definitiva en el
món futur.

(V. 29) 970. �æη � ’Iησï�ς B ∆ 892. 2427 (pc) bo | �æη α�τÿ� � ’Iη. � | �æη
α�τï�ς Ψ (+ � ’Iη. 579) || �πïκριθεdς δb � ’Iη. (– Γ) εrπεν (– D) Dcj. K Γ Π 28. 157.
1071. 1241. 1424 pm it; (Cl) (– δÛ A U M S U W Ω 2 | καÝ > δÛ C N Θ ƒ1.13 565. 700.
2542 ÷ lat syh). 

971. (�æ�κεν) ï�κÝαν B � rell | ï�κÝας F M Ψ 700 || om. D d [vl NR].
972. j µητÛρα j πατÛρα B W ∆ Θ 565. 700 | j πατ. j µητ. � ƒ1 | j πατ. j µητ.

j γυνα�κα A (C) K M N S* U Π Ψ ƒ13 2. 28. 118. 157. 579. 1071. 1424 ÷ f q syp.h

boms || j µητÛρα D, et matrem d.
973. ²νεκεν �µï� καd (τï� ε�αγγελÝïυ) B* A 700. 1424 al aur c k; Bas | ²ν. �µ.

κ. ²νεκεν B2 �2 C K M N U W ∆ Π Ψ ƒ13 28. 157. 579. 1071 ÷ | ²νεκεν �* || ²ν. �µ.
j ²νεκα D, propter me aut propter (evangelium) d | ²ν. �µ. j ²νεκεν Θ ƒ1 118. 565.

(V. 30) 974. �aν µc λÀâFη B 118 rell | �aν µc �πïλÀâFη � ƒ1 || nς iν µc λÀâFη D,
qui non accipiet d | nς ï� µc λÀâFη Θ 28. 565. 700 [vl NR].

975. ν�ν (�ν τÿ� καιρÿ�) B � rell, nunc d || om. D 2542 pca q sys. 
976. nς δb �æ�κεν D, qui autem reliquerit d || om. B � rell.
977. ï�κÝας καd �δελæïfς καd �δελæaς καd µητÛρας B U ∆ Ψ ƒ13 2. 28. 157 ÷

vg | … µητÛρα �1 A C W Θ 565. (700 �-æaς κ. �-æïàς) al sy(s).h | … πατÛρα
κ. µητÛρα (s �2) K N (M) Π ƒ1 579. 892. 1241. 1424, 2542 al l || ï�κÝαν κ. �-æaς κ.
�-æïfς κ. µητÛρα D, domum et sorores et fratres et matrem d | om. ï�κÝας …
διωγµ�ν �*.

978. (µετa) διωγµ�ν B rell, (cum) persecutionibus d ||διωγµï� D | om.ï�κÝας …
διωγµ�ν �*.

979. καd (�ν τÿ� α��νι) B � rell || om.D d.
980. (úωcν α�ñνιïν) λÜµψεται D, accipiet d | κληρïνïµÜσει 1071 || om. B �

rell.
(V. 31) 981. ï� (�σøατïι) B C N U Γ Ψ ƒ13 2. 118. 157. 788. 892. 1006. 1010.

1342. 2427 ÷pt sa?; Cl Bas || om.D � A K L M N W ∆ Θ Π Ψ Ω* 0233 ƒ1 28. 124.
180. 205. 565. 579. 597. 700. 1071. 1241. 1243. 1292. 1424. 1505. 2427. 2542 ÷pt bo.

970) El text alexandrí introdueix asindèticament la resposta de Jesús amb un escarit
«digué» (suavitzat amb el pronom en sg. per � o en pl. per Ψ), molt dura. El Còdex
Bezae li confereix solemnitat (he suplert εrπεν, imprescindible),34 però remarca amb la
disjuntiva δÛ el profund desacord de Jesús amb la queixa de Pere en qualitat de porta-
veu dels Dotze. 

971-972) En el Còdex Bezae no consta, en l’asseveració de Jesús, la «comunitat»
(ï�κÝαν) ni el «pare» (πατÛρα). Notem que aquesta primera asseveració està construï-
da enumerant una sèrie d’alternatives (j … j …), de persones o coses que hom es pot
veure obligat a «deixar» per a entrar a formar part del grup. És lògic, doncs, que no hi
figuri la «casa/comunitat». D’altra banda, en el grup de Jesús no hi pot haver cap més
«pare» que Déu: no es pot considerar, per tant, com una de les alternatives que es
poden«deixar», car cap «pare», símbol d’autoritat, no pot acceptar-se en el grup.
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34. Fórmula emprada sovint pel Còdex Bezae: vegeu núms. 890, 921, 951, 995.



973) El Còdex Vaticà coordina, com si fos una única «causa», el motiu que mou
a «deixar» algun dels setmembres de l’alternativa: «per causa meva i de la bona notí-
cia». El Còdex Sinaític addueix un únic motiu: «per causa de la bona notícia». El
Còdex Bezae diferencia dos motius que mouen a «deixar» algun dels cinc membres de
l’alternativa: «per causa meva o per causa de la bona notícia», segons es tracti de dei-
xebles de primera hora, que han conviscut amb Jesús, o de nous deixebles, que s’han
adherit a la comunitat gràcies a la predicació de la bona notícia.

974-975) Dues vll que a penes modifiquen el text. La primera és una construcció
malgirbada, sobretot en el text alexandrí; la més clàssica és la que ofereix el Còdex
Koridethi (Θ). La segona, l’afegitó d’«ara» per part del text alexandrí, és pleonàstica.
Té, però, la seva intencionalitat, com veurem tot seguit: el text alexandrí parlarà de
rebre «ara, en el temps present», cent vegades més del que hom havia deixat, tergiver-
sant completament el sentit del text, si ens atenim al Còdex Bezae.

976-977) La presència o absència d’un estic pot capgirar el sentit de tota una frase.
El fet que en el text alexandrí no hi figuri l’encapçalament del nou desenvolupament
conservat pel Còdex Bezae fa que tot allò que hom es podria veure obligat a deixar (nς
δb �æ�κεν ï�κÝαν καd … καd …) passi a multiplicar-se per cent (λÀâFη �κατïν-
ταπλασÝïνα ν�ν �ν τÿ� καιρÿ� τïàτÿω ï�κÝας καd … καd …). S’entén ara per què ha
afegit ν�ν i també per què va anticipar la «casa» en l’alternativa inicial nς �æ�κεν
ï�κÝαν j … j … (v. 29), per a dir, a saber, que es multiplicaria en ï�κÝας … καd
µητÛρας, posant en plural tots els membres de la successió coordinada. El Còdex
Bezae introdueix un nou període amb una disjuntiva: «Però qui hagi deixat casa/comu-
nitat i germanes i germans i mare i fills i camps», invertint en forma de quiasme la
menció anterior de «germans i germanes», un procediment estilístic per a expressar
l’íntima correspondència entre l’alternativa i la successió coordinada, i menciona en
singular «casa/comunitat … mare», expressant amb molt realisme tot allò que hom es
pot veure obligat a deixar amb motiu d’una persecució, com dirà tot seguit.

978) L’un i l’altre text parlen de «persecució». El Còdex Vaticà ho formula en plu-
ral: «que no rebi cent vegades més … de cases i germans i … enmig de persecucions».
(El Sinaític uneix directament «en el temps present» amb «i en el segle venidor» ome-
tent tota la seqüència de membres coordinats, inclosa la «persecució».) En canvi, el
Còdex Bezae fa referència en singular a la «persecució» que pot comportar la pèrdua
de «casa i germanes i… en una persecució».

979) Les conseqüències de l’omissió, per part del text alexandrí, de l’estic nς δb
�æ�κεν són engrescadores: «No hi ha ningú que hagi deixat casa o germans o…, que
no rebi cent vegades més ara, en el temps present —cases i germans i…» O sia que,
a canvi d’una «o» de l’alternativa inicial, rebrà cent vegades més de «is» de la presump-
ta promesa final; això sí, en el segle venidor rebrà, a més, «vida definitiva». En el Còdex
Bezae, al contrari, queda molt clar que la renúncia a la successió de «is» en la vida pre-
sent serà compensada «en el segle venidor» amb l’assoliment de la «vida definitiva». 

980) Com que el text alexandrí havia assignat a «el temps present» el conjunt de
«is» que, segons el Còdex Bezae, es preveia que serien el resultat d’una persecució, ha
hagut de posar una còpula (καÝ) abans de �ν τÿ� α��νι τÿ� �ρøïµÛνÿω. Per la seva part,
el Còdex Bezae, en iniciar un nou període amb l’estic nς δb �æ�κεν, explicita el verb
principal d’aquest nou període (λÜµψεται).

981) En la transmissió de la glossa final, es resumeix en forma de sentència o màxi-
ma el canvi de valoració que vigirà «en el segle venidor» respecte a «el temps pre-
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sent»: «Però molts passaran de ser primers a darrers i de darrers a primers.» El Còdex
Vaticà, a diferència dels còdexs Bezae i Sinaític, articula incomprensiblement (fruit de
la seva tendència al realisme) la segona menció de «darrers», esfumant-se en part el
caire genèric de la dita sapiencial. 

[A’] Perícopa 59. Mc 10,23-31
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B03  

[a] 23 Havent mirat al seu voltant,
Jesús digué als seus deixebles: «Quant
difícilment els qui posseeixen riqueses
entraran en el Regne de Déu!»    

[b] 24a Els deixebles estaven esba-
laïts per les seves paraules. 

[c] 24b Però Jesús, prenent la parau-
la de nou, els respon: «Fills, com n’és
de difícil d’entrar en el Regne de Déu!
25 És més fàcil que un camell passi pel
forat de l’agulla que no pas que un ric
entri en el Regne de Déu.» 

[d] 26 Ells, però, encara més
desconcertats, deien adreçant-se a ell:
«Aleshores, qui pot subsistir?» 

[c’] 27 Jesús se’ls mirà de fit a fit
i els diu: «Per als homes, impossible;
però no per a Déu: tot, en efecte, és pos-
sible per a Déu.» 

[b’] 28 Pere es posà a dir-li: «Doncs
mira, nosaltres ho hem deixat tot i t’hem
estat seguint fins ara!»  

[a’] 29 Contestà Jesús: «Us ho asse-
guro: No hi ha ningú que hagi deixat
casa o germans o germanes o mare o pa-
re o fills o camps, per causa meva i de la
bona notícia, 30 que no rebi cent vega-
des més ara, en el temps present,
de cases i germans i germanes i mares
i fills i camps enmig de persecucions i,
en el segle venidor, vida definitiva. 31
Però molts passaran de primers a darrers
i els darrers a primers.»

D05  

[a] 23 Havent mirat al seu voltant,
Jesús digué als seus deixebles: «Quant
difícilment els qui posseeixen riqueses
entraran en el Regne de Déu! 25 Més de
pressa un camell passarà per un forat
d’una agulla que no pas que un ric entri
en el Regne de Déu.» 

[b] 24a Els seus deixebles estaven
esbalaïts per les seves paraules. 

[c] 24b Però Jesús, prenent de nou la
paraula, els respon: «Fills, com n’és de
difícil que els qui han posat la confiança
en les riqueses entrin en el Regne de
Déu!»   

[d] 26 Ells quedaren encara més
desconcertats, i comentaven entre ells:
«Aleshores, qui pot subsistir?» 

[c’] 27 Jesús, però, se’ls mirà de fit
a fit i els diu: «Per als homes, això és
impossible; però per a Déu és possible.»

[b’] 28 Llavors Pere es posà a dir-li:
«Doncs mira, nosaltres ho hem deixat
tot i t’hem estat seguint fins ara!»  

[a’] 29 Però Jesús respongué dient:
«Us ho asseguro: No hi ha ningú que
hagi deixat o germans o germanes
o mare o fills o camps, per causa me-
va o per causa de la bona notícia, 30 que
no rebi cent vegades més en el temps
present; però qui hagi deixat casa i ger-
manes i germans i mare i fills i camps
en una persecució, en el segle venidor
rebrà vida definitiva. 31 Però molts pas-
saran de primers a darrers i de darrers
a primers.»



PERÍODE XVII. Mc 10,32-34: EN EL CAMÍ DE PUJADA A JEROSÒLIMA, JERI-
CÓ: LLUITES DE PODER ENTRE ELS DOTZE I CEGUESA DELS DEIXE-
BLES

El període dissetè comprèn tres perícopes: A // B \\ A’. En la primera, situada en el
camí de pujada a Jerosòlima, Jesús anuncia per tercera vegada als Dotze la seva futura
passió [A]; en la central, Jaume i Joan provoquen la indignació dels altres deu amb la
seva pretensió de seure a la dreta i a l’esquerra en el moment de l’exaltació del Messies
[B]; en el tercer, servint-se de la figura d’un cec, Marc retrata la ceguesa dels deixebles
obcecats pel Messies davídic [A]. 

[A] Perícopa 60. Mc 10,32-34: Tercera predicció de la passió i resurrecció

La primera seqüència[A] (Per. 60) consta de dos elements: a || a’. En el primer hi
trobem la composició de lloc: el camí de pujada a Jerosòlima [a]; en el correlatiu, la
tercera predicció de Jesús als Dotze sobre la seva passió i resurrecció [a’].

[a] 10,32a: Jesús s’avança en el camí de pujada a Jerosòlima

En el primer element[a] Marc esbossa la composició de lloc, el camí de pujada
a Jerosòlima, i la diversa actitud de Jesús, que s’avança, i dels seus deixebles, que
estan esbalaïts.

982. (qν) πρïÀγων B � rell, praecedens d || πρïσ- D [vl NR].
983. (�θαµâï�ντï), ï� δb �κïλïυθï�ντες �æïâï�ντï B � C* L ∆ Θ Ψ 1. 565.

1582* | (�θαµâï�ντï) καd (+ ï� C2 579) �κïλ. (+ α�τeν ƒ13) �æïâ. A C2 M N U Π
ƒ13 2. 188. 579. 1071. 1424. 1582c ÷ | �κïλ. α�τÿ� W || om.D d K 28. 157. 700. 788
al a b.

982) Hi ha una clara diferència en l’ús transitiu dels verbs πρïÀγω, «precedir»,
i πρïσÀγω, «conduir, emmenar»: el text alexandrí empra aquí el primer: «Jesús els
anava precedint»; el Còdex Bezae, el segon: «Jesús els anava emmenant/portant amb
ell», suggerint que es feien el ronsa. 

983) Conseqüentment amb l’elecció del verb πρïÀγω, el text alexandrí hi afegeix
un estic, diferenciant entre tots els components del grup de deixebles, «que estaven
esbalaïts» i «els seguidors que tenien por», com si només una part hagués seguit Jesús
que «els anava precedint». En el Còdex Bezae no hi ha constància d’aquesta estranya
puntualització. 

[a’] 10,32b-34: Jesús prediu per tercera vegada als Dotze la seva passió i resurrecció

En l’element corresponent [a’] es prediu per tercera vegada [3] (vegeu Per. 49, esp.
8,30-31 [1]; Per. 53, 9,30-32 [2]), cada cop més particularitzada, la passió, mort i re-
surrecció de Jesús.
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(V. 33) 984. καd τï�ς γραµµατε�σιν B �2 A L ∆ Θ Ψ ƒ1.13 2. 28. 579 || κ. γραµ.
D C K M N U W Π 124. 157. 188. 565. 788. 1071. 1424 ÷ | om.�* 700 [vl NR].

985. (κατακρινï�σιν…) θανÀτÿω B � rell || -τïυ D (morte d) [vl NR].
(V. 34) 986. καd µαστιγñσïυσιν α�τeν καd �πïκτενï�σιν B � rell || om. D d pc

(ff 2) (k).

984) El Còdex Vaticà diferencia netament «els summes sacerdots» de «els lletrats»;
el Còdex Bezae els associa estretament; l’original del Sinaític omet «i els lletrats».

985) Les dues construccions són equivalents, si bé la del text alexandrí és la més
usual (cf. Mt 20,18).

986) ¿Omissió per la caiguda de dos estics en l’arquetip del Còdex Bezae o ampli-
ficació del text alexandrí? De fet, el subjecte de �µπαÝêïυσιν α�τÿ� καd �µπτàσïυ-
σιν α�τÿ� podria continuar essent el de κατακρινï�σιν α�τÞν, és a dir, els summes
sacerdots i lletrats. En aquest cas, el Còdex Bezae s’hauria limitat a dir que el senten-
ciarien a mort, el lliurarien als pagans, es burlarien d’ell, i li escopirien, sense mencio-
nar per a res que l’assotarien i el matarien, verbs que pressuposen com a subjecte els
pagans. 

[A] Perícopa 60. Mc 10,32-34
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B03  

[a] 32a Anaven, però, pel camí
pujant cap a Jerosòlima, i els anava pre-
cedint Jesús; ells estaven esbalaïts, però
els qui seguien tenien por. 

[a’] 32b Prengué de nou a part els
Dotze i començà a dir-los el que li havia
de succeir: 33 «Mireu, estem pujant
a Jerosòlima i el Fill de l’home serà lliu-
rat als summes sacerdots i els lletrats; el
sentenciaran a mort i el lliuraran als
pagans, 34 es burlaran d’ell, li escopi-
ran, l’assotaran i mataran, però al cap de
tres dies ressuscitarà.»

D05  

[a] 32a Anaven, però, pel camí
pujant cap a Jerosòlima, i els anava
emmenant Jesús; ells estaven esbalaïts.

[a’] 32b Prengué de nou a part els
Dotze i començà a dir-los el que li havia
de succeir: 33 «Mireu, estem pujant
a Jerosòlima i el Fill de l’home serà lliu-
rat als summes sacerdots i lletrats: el
sentenciaran a mort i el lliuraran als
pagans, 34 es burlaran d’ell i li escopi-
ran, però al cap de tres dies ressusci-
tarà.»

[B] Perícopa 61. Mc 10,35-45: Lluites de poder entre els Dotze

La segona seqüència[B] (Per. 61) consta de vuit elements: a b c d //\\ d’ c’ b’ a’.
En el doble centre, Jesús pregunta als germans ambiciosos si són capaços de submer-
gir-se en el baptisme d’immersió dels seus sofriments [d], i aquests responen que són
capaços [d’]; a banda i banda hi trobem la petició dels germans de seure a la seva dreta
i esquerra el dia de la seva exaltació [c] i la resposta negativa de Jesús [c’]; en el pri-
mer i segon element, pregunten a Jesús si els concedirà el que li volen demanar [a],
i ell hi accedeix [b] i, en l’ordre invertit, els deu s’indignen per la pretensió dels dos



germans [b’] i Jesús els imparteix una lliçó magistral invitant-los a renunciar a tota
mena de poder i a posar-se al servei dels altres [a’]. 

[a] 10,35: Jaume i Joan demanen a Jesús que els concedeixi el que ells desitgen

En el primer element[a] Jaume i Joan tracten amb circumloquis de guanyar-se
Jesús.

987. ï� δàï υ�ïÝ B C (579). 2427 pc co || ï� υ�ïÝ D, filii d � L W Γ ∆ Π2 Ψ ƒ1.13 2.
118. 892. 1241. 1424 pm;Or | υ�ïÝ A K M N U Θ Π* 28. 157. 565. 700. 1071. 2542 pm.

988. λÛγïντες B � rell || καd λÛγïυσιν D, et dicunt d [vl NR].
989. ́να n (+ τι C*) �aν α�τÜσωµÛν σε B (�2 A) C2 L M U ∆ Ψ 2. 157. 700. 1071

÷, ut quodcumque peteremus te d || … σb α�τÜσωµεν Y K N (W) Π 124. 579 || (+
´να: Θ 1. 565) n �ν σε �ρωτÜσωµεν D Θ 1. 565 pc | om.�*.

987) El Còdex Vaticà precisa que es tracta de «els dosfills de Zebedeu» (cf. Mt
26,37).

988) El narrador, segons el Còdex Bezae, emfatitza el començament i el final del
relat posant els tres primers verbs i el darrer en present i en temps personal:
πρïσπïρεàïνται … λÛγïυσιν … λÛγει (vv. 35-36) | λÛγει (v. 42). En els d’entremig
empra l’aorist: εrπαν … εrπεν … εrπαν … εrπεν … �ρêαντï (vv. 37-41). 

989) La construcció hel·lenística ´να + subjuntiu, en comptes d’un infinitiu comple-
tiu, és freqüent en els evangelis (en D05 manca la conj. ´να, probablement degut
a l’al·literació: ΘEΛOMENINAOAN; d05 llegeix correctament ut…). 

[b] 10,36: Intervenció de Jesús

En el segon element[b] s’observa una notable diferència: segons el Còdex Vaticà,
Jesús els preguntà què volien; segons el Còdex Bezae, els diu que farà el que ells desitgen.

990. (� δb) εrπεν B �1 rell, dixit d || λÛγει D | om.v. 36 �* [vl NR].
991. TÝ θÛλετÛ µε πïιÜσω �µ�ν; B �1 Ψ 0233. 2427c | TÝ θÛλ. µε πïι�σαι �µ.; �2

L W2 579. 2427* |TÝ θÛλ. πïι�σαÝ µε �µ.; A K M N U Π 2. 28. 124. 157. 700. 1071
÷ (om. µε W* ∆) || ΠïιÜσω �µ�ν D, praestabo vobis d | TÝ θÛλ.; πïιÜσω �µ. C Θ
ƒ1.13 565. 892. 1424 pcq aeth (́να πïιÜσω: 1241 aur c f ff2 l vg) | om. om.v. 36 �*.

990) Acabem de remarcar la tendència de D05 pel present narratiu, en comptes de
l’aorist del text alexandrí.

991) Jesús respon amb una contrapregunta a la petició dels fills de Zebedeu. El
Còdex Vaticà empra la construcció de θÛλετε introduint una qüestió dubtosa expressa-
da (quan és en primera persona) pel subjuntiu: «Què voleu que jo faci (πïιÜσω, subj.
aor. deliberatiu) per vosaltres?»35 El Còdex Bezae no respon amb una contrapregunta,
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35. ZERWICK – GROSVENOR, Analysis, 142. Cf. 10,51; 14,12; 15,9.12 D.



sinó amb una afirmació contundent: «Ho faré (πïιÜσω, ind. fut.) per vosaltres.» El
Còdex Sinaític omet el v. 36 per homoioteleuton.

[c] 10,37: Petició dels seients d’honor

El tercer element [c] conté la petició sense ambages dels fills de Zebedeu de seure
en els seients d’honor.

992. ï� δb (εrπαν) B �2 rell || καÝ D, et d | om. ï� … �µ�ν �* [vl NR].
993. (́να) εxς σïυ �κ δεêι�ν B � C* L ∆ Ψ 892*. 1241. 2427 pc || εxς �κ δεêι�ν

σïυ D, unus ad dexteram tuam d A C3 K M N U W Θ Π ƒ1.13 2. 28. 118. 157. 565.
579. 700. 1071. 1424 ÷. 

994. (καd) εxς (+ σïυ L Ψ 892*) �ê �ριστερ�ν B L ∆ Ψ 892*. 2427 || εxς (– 1.
1582* | + σïυ � 1241)�ê ε�ωνàµων D, unus ad sinistram d � W Θ 1. 565. 1241.
1424. 1582* pc (+ σïυ p. ε�ων.: A C K M N U Π 0146 ƒ13 2. 28. 118. 157. [579].
700. 1071. 1582c ÷).

992) La conjunció copulativa καÝ concorda amb el temps futur de la resposta de
Jesús, segons el Còdex Bezae; la disjuntiva δÛ, amb la contrapregunta formulada
segons el Còdex Vaticà (el Sinaític omet aquest v.).

993-994) El text alexandrí subratlla «a la tevadreta» i empra, aquí, per a «l’esquer-
ra» el mot habitual �ριστερ�ν, mentre que en el v. 40 coincidirà amb el Còdex Bezae,
el qual empra sempre l’antifràstic ε�ωνàµων,36 que he traduït per «la sinistra».

[d] 10,38: Jesús pregunta si són capaços de passar el tràngol que ell ha de passar

En el primer centre [d], Jesús, després de dir-los que no saben el que demanen, els
pregunta al seu torn si estan disposats a passar el tràngol que li ve al damunt.

995. �πïκριθεdς (εrπεν) D, respondens d W Θ ƒ1.13 28. 69. 124. 565. 788 || om.
B � rell [vl NR].

995) Un cop més,37 el Còdex Bezae empra un encapçalament solemne per a la res-
posta de Jesús.

[d’] 10,39a: Resposta autosuficient de Jaume i Joan

En el segon centre[d’], en correspondència amb el primer [d], es conté la resposta
escarida i a l’uníson dels dos germans a la pregunta que Jesús els acaba de formular. 
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36. Cf. BAILLY , s.v. ε�ñνυµïς: «par antiphrase, pour �ριστερÞς … placé à gauche». Cf. Mc
10,40; 15,27; Mt 20,21.23; 27,38; el par. de Lc 23,33 prefereix el mot normal en l’escena de la creu.

37. Vegeu infra, nos. 890, 921, 951, 970. 



996. (εrπαν) α�τÿ� B � A C K L M N U ∆ Θ Π Ψ ƒ13 2. 118. 157. 579. 1071 ÷ ||
om. D d W Θ 0146 ƒ1 28. 565. 700. 892. 1424. 2542 pc it.

996) La presa de posició dels germans és més categòrica en la versió del Còdex
Bezae, per l’omissió del pronom, que no pas en la del text alexandrí.

[c’] 10,39b-40: Rèplica de Jesús: passaran el mateix tràngol, però no s’asseuran a la
dreta o a l’esquerra

En el sisè element[c’], en contrast amb el tercer [c], Jesús replica als dos germans
que, si bé hauran de passar pels mateixos sofriments que ell, no seran ells, sinó altres,
els qui s’asseuran a la seva dreta i esquerra en el Regne de Déu.

(V. 39b) 997. τe (… τe δÛ, v. 40) B � C* L ∆ || τe µÛν (… τe δÛ, v. 40) D, qui-
dem d W Θ Π Ψ ƒ1.13 2. 28. 157. 565. 570. 700. 1071. 1424 ÷ [vl NR].

(V. 40) 998. �λλ’ ïxς B2 A (C2 �λλïι) Θ Ψ ƒ1.13 2427 ÷ lat syp.h.palbo || AΛΛÃIΣ B*
D �, aliis d L N W ∆ Σ 0146. 0233. 225 a b ff2 k sams | �λλïις δÛ sys aeth.

999. (�τïÝµασται) �πe (παρa Θ) τï� πατρÞς µïυ �* .2 Θ ƒ1 1071. 1241. 1505
pca r1vid syhmg boms aethpt || om.B D d �1 rell latt sy sa bo aethpt.

997) La correlació µbν … δb …, emprada pel Còdex Bezae, marca millor l’oposi-
ció entre els dos membres.

998) En principi, en l’escriptura contínua (AΛΛÃIΣ), les dues lectures són possibles.
Els còdexs Vaticà (original), Bezae i Sinaític —pel que sembla—, avalats per 225 it sys

sams, consideren que�λλïις és el complement indirecte del perfet passiu �τïÝµασται,
mentre que la majoria de MSS interpreten que forma part de la correlació ï�κ …
�λλÀ, amb l’el·lipsi del verb �στιν, o bé alternativament empren �λλÀ per ε� µÜ,
«a excepció de», un aramaisme en el qual un mateix mot (δï�ναι) val per als dos
membres.38

999) En els còdexs Sinaític (original i segona mà) i Koridethi s’explicita el subjecte
agent implícit en el passiu diví �τïÝµασται, manllevat probablement al paral·lel de Mt
20,23.

[b’] 10,41: Indignació dels altres deu contra les pretensions de Jaume i Joan

En el penúltim element [b’], correlatiu del segon [b] (sobretot segons el Còdex
Bezae), els altres deu, en sentir les pretensions de Jaume i Joan, s’indignen, car es con-
sideren relegats dels primers llocs, malinterpretant la darrera dita de Jesús.

1000. καd (�κïàσαντες) B � rell, etd || om.D [vl NR].
1001. ï� δÛκα B � rell || ï� λïιπïd δÛκα D, ceteri decem d Θ [vl NR].
1002. τï� (’Iακñâïυ) B � rell || om.D [vl NR].
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38. ZERWICK – GROSVENOR, Analysis, 142.



1000-1001) L’asíndeton del Còdex Bezae confereix molt de relleu a la reacció de
«els altresdeu», explicitant-se amb l’adjectiu «altres» que tots plegats formen part del
grup dels Dotze (cf. v. 32).

1002) Amb l’article τï� davant ’Iακñâïυ el text alexandrí pressuposa que la ini-
ciativa l’ha presa Jaume.

[a’] 10,42-45: L’esperit de servei, i no les pretensions de poder, distintiu del grup de Jesús

En el darrer element [a’], correlatiu del primer [a], Jesús convoca els Dotze, els
intima a deixar d’imitar els poderosos d’aquest món i a posar-se al servei dels altres
i els invita a seguir el seu exemple.

(V. 42) 1003. � ’Iησï�ς B D �2 C L ∆ Θ Ψ 565. 579. 700 (s A K M N U Π ƒ1 2.
28. 118. 157. 1071. 1424 ÷) || ’Iησï�ς �* | � δÛ W [vl NR].

1004. κατακυριεàïυσιν B � rell (et dominantur d) || καd -σïυσιν D (– καÝ 579.
1346) [vl NR].

1005. ï� µεγÀλïι α�τ�ν B D, maiores d rell || ï� âασιλε�ς � (+ α�τ�ν C*vid) lat.
(V. 43) 1006. (ï�ø ïÅτως) δÛ B � rell || om.D d W Θ 565 [vl NR]. 
1007. µÛγας γενÛσθαι �ν �µ�ν B � C* L ∆ Ψ ƒ1.13 124. 579. 1071. 1424 | γεν.

µÛγ. �ν �µ. A C3 K M N U P 2c. 118. 157 ÷ || µÛγ. �ν �µ. εrναι D (Θ, vestrum primus
esse d) | µÛγ. εrναι �ν �µ. 0146. (700) pc it. 

(V. 44) 1008. �ν �µ�ν εrναι (πρ�τïς) B � C* L (∆, Θ) Ψ 0146vid. 28. 579. 700.
892. 1241. 1424. 2427 pc c ff2 || �µ�ν εrναι D, vestrum (primum) esse d W ƒ1 565.
(1071). 2542 pc | �µ. γενÛσθαι A C3 K M U P ƒ13 2. 157. 1346 ÷.

1009. πÀντων (δï�λïς) B � rell || �µ�ν D, vester d W 565. 700 [vl NR].

1003) La manca d’article davant ’Iησï�ς de l’original del Còdex Sinaític podria
donar a entendre que comença aquí una nova seqüència (la primera entrada en escena
del personatge); els còdexs Vaticà i Bezae, en canvi, consideren que es tracta de la
mateixa seqüència (cf. vv. 38, 39). 

1004) D05 distingeix entre un futur imminent, «també les tiranitzaran», i el fet ja
present que «les oprimeixen». El text alexandrí és més categòric, emprant ambdues
vegades el present. 

1005) El Còdex Sinaític parla de «els reis», mentre que tant Vaticà com Bezae es
refereixen a «els seus magnats». 

1006) El text alexandrí explicita amb la partícula disjuntiva δÛ la contraposició
entre el que fan els poderosos i el que han de fer els deixebles. El Còdex Bezae ho
expressa amb més contundència amb l’asíndeton. 

1007) En emprar dues vegades el verb εrναι, el Còdex Bezae dóna ja per fet que els
Dotze aspiren a ser els més «importants» i els «primers», mentre que el text alexandrí
rebaixa la primera aspiració amb el verb γενÛσθαι.

1008-1009) El Còdex Bezae circumscriu —i en conseqüència precisa molt més—
l’abast de la sentència de Jesús a l’interior del grup de deixebles: «el qui vulgui ser el
primer de vosaltres, que sigui el vostreesclau» (lit. «l’esclau de vosaltres»). El text
alexandrí ho formula d’una manera més genèrica: «el qui vulgui ser el primer d’entre
vosaltres, que sigui l’esclau de tots». 
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[B] Perícopa 61. Mc 10,35-45
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B03  

[a] 35 Se li acosten Jaume i Joan, els
dos fills de Zebedeu, dient-li: «Mestre,
volem que tot allò que et demanarem,
ens ho facis.» 

[b] 36 Ell els digué: «Què voleu que
jo faci per vosaltres?» 

[c] 37 Ells, però, l i digueren:
«Concedeix-nos de seure l’un a la teva
dreta i l’un a l’esquerra en el moment de
la teva exaltació.» 

[d] 38 Però Jesús contestà: «No
sabeu el que demaneu: ¿sou capaços de
beure la copa que jo haig de beure, o de
ser batejats amb el baptisme amb què jo
haig de ser batejat?»  

[d’] 39a Ells li digueren: «Som ca-
paços!» 

[c’] 39b Però Jesús els digué: «De la
copa que jo haig de beure, en beureu,
i amb el baptisme amb què jo haig
de ser batejat, sereu batejats; 40 això de
seure, però, a la meva dreta o a la sinis-
tra no em toca a mi de concedir-ho, sinó
als qui ha estat reservat.»  

[b’] 41 Llavors, en sentir-ho, els deu
començaren a indignar-se contra en
Jaume i Joan. 

[a’] 42 Els convocà Jesús i els diu:
«Sabeu prou bé que els qui figuren com
a caps de les nacions les tiranitzen i que
llurs magnats les oprimeixen. 43 Però
no ha de ser així entre vosaltres; al con-
trari, el qui vulgui esdevenir important
entre vosaltres, que sigui el vostre servi-
dor, 44 i el qui vulgui ser el primer
d’entre vosaltres, que sigui l’esclau de
tots. 45 Perquè el Fill de l’home no ha
vingut a ser servit, sinó a servir i a do-
nar la seva vida com a rescat per tot-
hom.»

D05  

[a] 35 Se li acosten Jaume i Joan, els
fills de Zebedeu, i li diuen: «Mestre,
volem que tot allò que et sol·licitarem,
ens ho facis.»  

[b] 36 Ell els diu: «Ho faré per vos-
altres.» 

[c] 37 Li digueren: «Concedeix-nos
de seure l’un a la dreta teva i l’un a la
sinistra en el moment de la teva exalta-
ció.»  

[d] 38 Però Jesús els féu de resposta:
«No sabeu el que demaneu: ¿sou capa-
ços de beure la copa que jo haig de
beure, o de ser batejats amb el baptisme
amb què jo haig de ser batejat?» 

[d’] 39a Ells digueren: «Som capa-
ços!» 

[c’] 39b Però Jesús els digué: «Pel
que fa a la copa que jo haig de beure, en
beureu, i amb el baptisme amb què jo
haig de ser batejat, sereu batejats; 40
això de seure, però, a la meva dreta
o a la sinistra no em toca a mi de conce-
dir-ho, a altres ha estat reservat.» 

[b’] 41 En sentir-ho els altres deu
començaren a indignar-se contra Jaume
i Joan.  

[a’] 42 Els convocà Jesús i els diu:
«Sabeu prou bé que els qui figuren com
a caps de les nacions també les tiranit-
zaran i que els seus magnats les opri-
meixen. 43 No ha de ser així entre vos-
altres; al contrari, el qui vulgui ser
important entre vosaltres, que sigui el
vostre servidor, 44 i el qui vulgui ser
el primer de vosaltres, que sigui el vos-
tre esclau. 45 Perquè el Fill de l’ho-
me no ha vingut a ser servit, sinó a ser-
vir i a donar la seva vida com a rescat
per tothom.»



[A’] Perícopa 62. Mc 10,46-52: El cec de Jericó, figura dels deixebles obcecats pel
Messies davídic

La tercera seqüència[A’] (Per. 62) consta de dotze elements perfectament orde-
nats, amb un doble centre: a b c d e f //\\ f’ e’ d’ c’ b’ a’.En el primer element hi figura
la composició de lloc, Jericó [a] (el Còdex Vaticà uneix en un de sol el primer i el
segon elements), i en el darrer, el seu correlatiu, el cec que ha recuperat la visió es posa
a seguir el camí de Jesús [a’]; en el segon es presenta l’actor principal, Bartimeu/Bari-
timies, cec, assegut com a mestre al marge del camí de Jesús [b] i, en el correlatiu del
tram descendent, la invitació a anar-se’n, un cop ja s’ha definitivament alliberat [b’];
en el dos següents elements, en sentir el cec que passava Jesús el Natzarè, li suplica,
com a fill de David, que tingui compassió d’ell [c], però molts el comminen perquè
calli [d], mentre que, en els elements correlatius del segon tram, Jesús s’interessa per la
seva situació preguntant-li què vol que faci per ell [d’], i el cec li suplica que hi torni
a veure [c’]; en el cinquè element, el cec alça encara més el to de veu suplicant a Jesús
que, en qualitat de fill de David, tingui compassió d’ell [e], mentre que, en el correlatiu
del tram descendent, es despulla del seu mantell de mestre i d’un salt va cap a Jesús
[e’]; finalment, en el doble centre, Jesús dempeus el fa cridar [f] i els missatgers ho fan
saber al cec, tot animant-lo [f’]. 

[a] 10,46a: Arribada a Jericó

En el primer element[a] hi consta, segons els còdexs Bezae i Sinaític, la composi-
ció de lloc: Jericó.

1010. Kαd �ρøïνται ε�ς ’Iεριøñ B2 � A C F K L M U W ∆ Θ Π Ψ ƒ1.13 28. 157.
565. 579. 700. 1071. 1346. 1424 ÷ || K. �ρøεται ε�ς ’Iεριøñ D, Et venit Hiericho d 2.
788 | om.B* sams.

1010) El Còdex Bezae puntualitza que és Jesús qui ha pres la iniciativa d’anar
a Jericó. El Còdex Sinaític i la segona mà del Vaticà consideren que són tots plegats,
Jesús i els deixebles, els qui van a Jericó. L’original del Còdex Vaticà omet l’incís.

[b] 10,46b: Presentació de Bartimeu/Baritimies, cec, assegut al marge del camí

En el segon element[b], en sortir Jesús acompanyat dels seus deixebles i d’una
nombrosa multitud, apareix un cec, de nom Bartimeu/Baritimies, assegut en qualitat de
mestre al marge del camí de Jesús demanant almoina. 

1011. �πe ’Iεριøñ B � A C K L M U W ∆ Π Ψ ƒ1.13 2. 28. 69. 157. 565. 579.
1071. 1346. 1424 ÷ || �κε�θεν D, inded (s Θ [565]. 700) it; (Or).

1012. καd (τ�ν µαθητ�ν) B � rell || µετÀ D, cum d Θ it; Or.
1013. Bαρτιµα�ïς B � rell ||BαριτιµÝας D, Baritimeas d it | om.W.
1014. (τυæλeς + καd �) πρïσαÝτης �κÀθητï παρa τcν �δÞν B � L ∆ Ψ (892).

2427 pc k bo | �κÀθ. παρa τ. �δ. πρïσαιτ�ν A C2 K M S U W Π Ω ƒ1.13 2. 28. 124.
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157. 700. 1071. 1424 ÷ lat sy sa || �κÀθ. παρa τ. �δ. �παιτ�ν D, sedebat circa viam
mendicansd Θ 565 |�κÀθ. παρa τ. �δ. C* 579. 

1011-1012) L’omissió de l’estic anterior per part del Còdex Vaticà ha comportat el
canvi de l’adverbi «d’allí» per la menció de la ciutat, «de Jericó», d’on surten Jesús
«i (καÝ) els seus deixebles». El Còdex Bezae diu simplement que sortí Jesús «en com-
panyia (µετÀ) dels seus deixebles», car és ell qui manté la iniciativa. La força del geni-
tiu absolut «quan ell sortia» (�κπïρευïµÛνïυ α�τï�), marcant que fou Jesús qui
havia pres la iniciativa tant d’anar a Jericó39 com de sortir-ne, queda desvirtuada en
coordinar-hi el text alexandrí «i els seus deixebles» (καd τ�ν µαθητ�ν).40

1013) En comptes del cognom arameu Bαρτιµα�ïς, adossat a «el fill de Timeu» (�
υ�eς TιµαÝïυ),41 el Còdex Bezae empra l’apel·latiu BαρυτιµÝας (-υ- > -ι-), descriptiu
de l’«apreci» de què gaudia «el fill de Timeu» i que contrastarà tot seguit amb la com-
provació que era «cec».

1014) Tots dos textos parlen d’un «cec» que estava «assegut», en qualitat de mes-
tre, «al marge del camí» de Jesús. El Còdex Vaticà el qualifica de «cec mendicant»
(πρïσαÝτης), amb el sentit de «demanar amb instància», i el Sinaític, de «cec i mendi-
cant», mentre que el Còdex Bezae empra el verb �παιτÛω, en sentit directiu, «demanar
quelcom a algú/captar». 

[c] 10,47:Súplica del cec adreçada a Jesús com a fill de David

En el tercer element[c], el cec, en assabentar-se que era present Jesús el Natzarè,
es posa a cridar suplicant-li que, com a fill de David, tingui compassió d’ell.

1015. (’Iησï�ς) �στdν � NαúαρηνÞς B 2427 || � NαúïρηνÞς �στιν D* (-úω- DB),
Nazorenus est d 28 l* qc (� Nαúαρ. �στ.: L W ∆ Θ Ψ ƒ1 28. 892. 1424 lat; Or)
| � Nαúωρα�ïς �στÝν � A C K M U Π ƒ13 2. 157. 565. 1071 ÷ ff 2 (-úï- E 700 |�στ.
� Nαúïρα�ïς 579).

1016. Y�b (∆αυÝδ) B � C L M2 ∆ Θ Ψ 579. 892. 1424. 2427 al, Fili d; Orpt || Y�Þς
D K Π ƒ13 2. 28. 2542 pc; Orpt | ‘Ã υ�Þς A M* U W ƒ1124. 157. 700. 1071 ÷ | ’Iησï�
υ�Þς ƒ13 565. 1346 | Kàριε υ�Þς 28.

1015) Marc, si prescindim de la vl Nαúωρα�ïς del Còdex Sinaític aquí, empra tan
sols la forma NαúαρηνÞς B / Nαúï(-ω-)ρηνÞς D.42 A més del possible sentit locatiu
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39. Vegeu núm. 1010.
40. Vegeu també Mc 10,17 i 13,1, on es presenta la mateixa construcció en sing. En canvi,

en el par. de Mt 20,29 el gen. absolut ha estat ja modificat en pl. (�κπïρευïµÛνων α�τ�ν �πe
’Iεριøñ), que és el que hauria d’haver fet el text alexandrí.

41. Per regla general, primer figura el nom arameu (en transcripció) i després la traducció en
grec. Aquí tindríem una excepció.

42. Es pot consultar el meu article «“Nazareno” y “Nazoreo”, con especial atención al Códi-
ce Bezae», en R. PIERRI (ed.), Grammatica intellectio Scripturae. Saggi filologici di Greco bibli-
co. Miscellanea in onore di P. Lino Cignelli (en premsa).



«de Natzaret», aquest gentilici pren sempre connotacions negatives les sis vegades en
què es presenta en el Còdex Bezae (Mc 1,24; 10,47; 14,67; Jn 18,5; Lc 4,34; 18,37); no
així en el Còdex Vaticà, car en Mc 16,6 B (om. D �) [tampoc en Lc 24,19 B �
(NαúωραÝïυ D)] no pot tenir cap connotació negativa. La forma Nαúï(-ω-)ρηνÞς del
Còdex Bezae podria ser la més primitiva: de fet es retroba en Lc 4,34 D, al costat de la
forma més corrent, NαúαρηνÞς (Lc 4,34 B �; 18,37 D; 24,19 B �), i de la forma que
comporta més càrrega teològica, Nαúï(-ω-)ρα�ïς (Lc 2,39 D; 18,37 B �; 24,19 D; Ac
2,22; 3,6; 4,10; 6,14; 22,8; 24,5; 26,9). 

1016) En el Còdex Bezae s’aprecia millor la tendència a eliminar la diferència
entre el nominatiu i el vocatiu, fins i tot quan el vocatiu té, com en el cas present, for-
mes pròpies:43 υ�Û, Mt (8,29, lac. D); 15,22 �; 20,30.31; Mc 5,7; 10,47 B �.48 B �; Lc
8,28; 18,38.39 B (�); υ�Þς, Mt 15,22 B D; Mc 10,47 D.48 D; Lc 18,39 D. 

[d] 10,48a: Els acompanyants de Jesús comminen el cec

En el quart element[d], molts dels qui acompanyaven Jesús conjuraven reiterada-
ment el cec perquè callés. No hi ha variants significatives.

[e] 10,48b: El cec s’entesta en qualificar Jesús com a fill de David 

En el cinquè element[e], el cec, en comptes de callar, s’obstina més i més en el
títol de «fill de David».

1017. �κραúεν B � rell, clamabat d || -êεν D [vl NR].
1018. Y�b (∆αυÝδ) B � A C K L M U ∆ Θ Π Ψ 2. 157. 565. 579. 700. 788. 892.

1071. 1424. 2427 ÷, Fili d; Orpt || Y�Þς D F pc| ‘Ã υ�Þς ƒ1 | ’Iησï� υ�Û ƒ13 | Kàριε
υ�Þς 28. 124.

1017) El Còdex Bezae prefereix emprar, la segona vegada, l’aorist complexiu
(πïλλÿ� µ�λλïν) �κραêεν; el text alexandrí usa l’imperfet �κραúεν, gairebé equiva-
lent del primer �ρêατï κρÀúειν.

1018) Pràcticament les mateixes vll del v. 47.

[f] 10,49a: Jesús fa cridar el cec

En el primer centre[f] es produeix la inflexió: Jesús s’atura i envia uns emissaris
perquè facin venir el cec.

1019. (εrπεν). ΦωνÜσατε α�τÞν B � C L ∆ Ψ 579. 892. 1241. 1424. 2427 al k
syhmg bo ||α�τeν (-τÿ� [sic] Y 69. 700)æωνηθ�ναι D, illum vocari d A K M U W Y
Θ Π ƒ13 2. 28. 69. 157. 565. 700. 1071 ÷ lat syh sa (s ƒ1).
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43. ZERWICK, Graecitas, § 33.



1019) Segons el text alexandrí, Jesús parla en discurs directe, més emfàtic; segons
el Còdex Bezae, en discurs indirecte, amb l’èmfasi posat en el pronom. 

[f’] 10,49b: Comuniquen al cec que Jesús el crida

En el segon centre [f’], en perfecta correspondència amb el primer [f], els missat-
gers comuniquen al cec que Jesús el crida.

1020. καd æωνï�σιν τeν τυæλeν λÛγïντες α�τÿ� B � rell || ï� δb λÛγïυσιν
(εrπïν 565) τÿ� τυæλÿ� D, illi autem dixerunt caeco d 565 [vl NR].

1020) El text alexandrí confereix molta solemnitat al fet de cridar el cec emprant de
nou el mateix verb, æωνï�σιν … λÛγïντες, que en boca de Jesús, ΦωνÜσατε, i repe-
tint-lo tot seguit en discurs directe adreçat al cec, æωνε� σε. El Còdex Bezae, en canvi,
marca una disjunció (δÛ) entre l’ordre de cridar-lo i l’acompliment: «Ells, tanmateix,
diuen al cec.» No es limiten, en efecte, a cridar-lo, sinó que l’animen a aixecar-se de la
seva càtedra («estava assegut»). 

[e’] 10,50: El cec es despulla del seu mantell i, d’un salt, es presenta a Jesús

En el primer element del tram descendent[e’], en contrast amb el cinquè del primer
tram [e], el cec es despulla del seu mantell de mestre que propugnava un Messies daví-
dic i, amatent, es presenta a Jesús.

1021. (πρeς) τeν ’Iησï�ν B � rell || α�τÞν D, eum d Θ 565 [vl NR].

1021) El text alexandrí, en comptes del pronom,πρeς α�τÞν, explicita el nom de
Jesús, πρeς τeν ’Iησï�ν (cf. v. 49), del tot redundant (cf. vv. 51, 52).

[d’] 10,51a: Jesús s’interessa per la situació del cec

En el segon element del tram descendent [d’], en contrast amb el quart del tram
ascendent [d], Jesús, lluny de comminar-lo perquè callés, li pregunta què vol que faci
per ell.

1022. (TÝ) σïι θÛλεις πïιÜσω; B � C K L Y ∆ Θ Π Ψ 565. 1071. 1424 || θÛλ.
πïι. σïι; D, vis faciam tibi? d A M N U W ƒ1.13 2. 69. 124. 157. 579. 700. 788. 1346
÷ [vl NR].

1022) El text alexandrí emfatitza el pronom.44
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44. Pel que fa a la construcció de θÛλεις amb el subj. aor. deliberatiu πïιÜσω, vegeu supra,
núm 991.



[c’] 10,51b: El cec vol recuperar la vista

En el tercer element del tram descendent [c’], al contrari del tercer del tram as-
cendent [c], el cec ha deixat de banda els títols de «Natzarè» i «fill de David» i s’adreça
a Jesús de manera afectuosa/acadèmica demanant-li que pugui recuperar la vista.

1023. ‘PαââïυνÝ B � rell || Kàριε ¨αââÝ D, Domine rabbi d it.

1023) El text alexandrí utilitza la forma aramea emfàtica de ¨αââÝ, ‘PαââïυνÝ,
«Mestre meu», molt afectuosa. El Còdex Bezae, en canvi, empra una fórmula compos-
ta, grega i aramea, que podríem qualificar d’acadèmica, Kàριε ¨αââÝ, «Senyor mes-
tre», en consonància amb el mestratge heterodox que exercia fins ara el cec «assegut al
marge del camí»; la construcció ‘PαââωνÝ solament l’usa en Jn 20,16, amb la conse-
güent traducció Kàριε διδÀσκαλε, altrament empra sempre ¨αââÝ, en els mateixos
indrets que ho fa el text alexandrí, si exceptuem la seva reduplicació, ¨αââÝ, ¨αââÝ, en
Mt 23,7.

[b’] 10,52a: Jesús avia el cec, un cop definitivament alliberat

En el penúltim element del tram descendent [b’], en contrast amb l’actitud anterior
del cec «assegut al marge del camí» [b], Jesús l’invita a «anar-se’n», un cop ja s’ha
alliberat definitivament de la seva obcecació, gràcies a la fe/adhesió que ha manifestat
a la seva persona.

1024. καd � ’Iησï�ς B �1 L ∆ Ψ 579. 892. 1241. 1424. 2427 pc q syp sams bopt || �
δb ’Iη. D, Iesus autem d �* .2 A C E* K M U (– ’Iη. W) Θ Π ƒ1.13 2. 28. 157. 565.
1071 ÷ lat syh samss.

1024) El text alexandrí uneix la resposta de Jesús a la petició del cec amb una
copulativa; el Còdex Bezae, amb una disjuntiva, invitant-lo a abandonar la posició en
què s’havia parapetat i havia quedat cec.

[a’] 10,52b: Un cop recuperada la vista, es posa de nou a seguir Jesús en el camí

En el darrer moviment [a’], en contrast amb el primer [a], el cec deixa Jericó i es
posa de nou en el camí de Jesús recuperant el seguiment.

1025. (καd) ε�θàς B � L ∆ Ψ 788 || ε�θÛως D, confestim d A C K M U W Θ Π
ƒ1.13 2. 28. 118. 157. 565. 579. 700. 1071. 1346. 1424 ÷ [vl NR].

1025) Ja hem anotat al principi d’aquesta anàlisi de l’Evangeli de Marc que B03
empra 38x l’adverbi ε�θàς per tan sols 2x ε�θÛως (1,8.21) no distingint pràcticament
entre l’un i l’altre adverbi; �01 empra 38x ε�θàς i mai ε�θÛως (4x B03 i �01 no
coincideixen); D05 té 28x ε�θÛως, en sentit temporal, i 5x ε�θàς, amb un matís local
(1,28.30.43; 4,5; 11,3).
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[A’] Perícopa 62. Mc 10,46-52
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B03  

[a] 46 Quan ell sortia de Jericó, així
com els seus deixebles i una multitud
considerable, el fill de Timeu, Bartimeu,
un cec mendicant, estava assegut al
marge del camí. 

[b] 47 En sentir que «Jesús és el
Natzarè», començà a cridar: «Fill de Da-
vid, Jesús, tingues compassió de mi!» 

[c] 48a Molts es posaren a conjurar-
lo perquè callés. 

[d] 48b Ell, però, encara cridava més
fort: «Fill de David, tingues compassió
de mi!» 

[e] 49a S’aturà Jesús i digué: «Cri-
deu-lo.» 

[f] 49b Criden el cec dient-li: «Co-
ratge, aixeca’t!, que et crida.» 

[e’] 50 Ell, havent llençat el seu man-
tell, féu un salt i anà cap a Jesús. 

[d’] 51a Llavors, prenent la paraula,
Jesús li va dir: «Què vols que per tu
faci?» 

[c’] 51b El cec li digué: «Rabbuní,
que hi torni a veure!»  

[b’] 52a Jesús li assegurà: «Vés, la
teva fe t’ha salvat.» 

[a’] 52b A l’instant hi tornà a veure,
i es posà a seguir-lo pel camí. 

D05

[a] 46a Arriba a Jericó. 
[b] 46b Quan ell sortia d’allí acom-

panyat dels seus deixebles i una multi-
tud considerable, el fill de Timeu, Bari-
timies, cec, estava assegut al marge del
camí, captant. 

[c] 47 En sentir que «És Jesús el
Natzorè!», començà a cridar: «Fill de
David, Jesús, tingues compassió de mi!» 

[d] 48a Molts es posaren a conjurar-
lo perquè callés. 

[e] 48b Ell, però, encara cridà més
fort: «Fill de David, tingues compassió
de mi!» 

[f] 49a S’aturà Jesús i digué que el
cridessin. 

[f’] 49b Ells, tanmateix, diuen al
cec: «Coratge, aixeca’t!, que et crida.» 

[e’] 50 Ell, havent llençat el seu man-
tell, féu un salt i anà cap a ell. 

[d’] 51a Llavors, prenent la paraula,
Jesús li va dir: «Què vols que faci per
tu?» 

[c’] 51b El cec li digué: «Senyor,
rabbí, que hi torni a veure!»  

[b’] 52a Però Jesús li assegurà:
«Vés, la teva fe t’ha salvat.» 

[a’] 52b A l’instant hi tornà a veure,
i es posà a seguir-lo pel camí.
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Summary

The present note examines all the variants of the Sixth Section of the Gospel of Mark
(Mk 9,30-10,52) in Codex Bezae (D05), the greatest representative of the Western text,
comparing it with the Alexandrian one, represented by  Codex Vaticanus (B03) and
Codex Sinaiticus (�01). This Section consists of four periods: Crossing of Galilee (XIV,
in the global numbering of the work: 9,30-50); The way to Judea via the other side of
the Jordan River (XV: 10,1-16); Continuation of the Way (XVI: 10,17-31); The Way
going up to Jerosolima (XVII: 10,32-52). The Sixth Section has as a leitmotiv the theme
of the «way», of the personal Way of Jesus, physical as well as metaphorical, full of
incomprehensions and scandals, of teachings addressed to the disciples in private and
to the multitude of followers, as well as  predictions about the fate of the Son of Man in
contrast with the ambitions of power and the seriously clouded understanding of the
Twelve.
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